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Referatsaker
RS 69/16 Tilbakemelding til kommunen som eier av selskap med kommunal eierinteresse
RS 70/16 Protokoll møte i kontrollutvalget 29.11.16.
RS 71/16 Protokoll - Fellesmøte Utvalg for HeVe og Utvalg for OppKu, 1.12.16, tema:
Heltid/deltid

Saker til behandling
PS 75/16 Planstrategi 2016-2020, sluttbehandling
Rådmannens innstilling:
Planstrategi for Malvik kommune for perioden 2016-2020 vedtas slik det går fram av vedlagte
plandokument, og med følgende konklusjoner:
1. Kommuneplanens samfunnsdel, mål og strategier revideres i 2017.
2. Kommuneplanens arealdel revideres i 2017.
3. Sentrumsplan for Vikhammer sluttføres i 2017.
4. Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø utarbeides i 2017.
5. Revisjon av gamle reguleringsplaner hvor utbygging ikke stemmer med formålene,
utføres i perioden.
6. Handlingsplan basert på Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen utarbeides i
2018.
7. Malvik deltar ved revisjon og utvikling av regionale planer og strategier for
Trondheimsregionen, herunder: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen,
Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen og planer innen transportsektoren.
8. Følgende tekst føyes til under planstrategiens kapittel 6.4, side 9:
Prioritert tiltaksliste for oppfølging av ROS-analysen søkes innarbeidet i kommunens
handlingsdel med økonomiplan. Kommunens beredskapsplaner med oppfølgingsplan
skal revideres årlig, og tiltak prioriteres i ordinært budsjett- og økonomiplanarbeid. Det
forutsettes at alle virksomheter skal, med utgangspunkt i ROS-analysen, gjennomføre
ROS-analyser på virksomhetsnivå med revisjon av egne krise- og beredskapsplaner i
planperioden. Revidering av helhetlig ROS forutsettes gjennomført i starten av neste
kommunestyreperiode, med mindre endringer i risiko- og sårbarhetsbildet tilsier behov
for tidligere revidering.
Etter sivilbeskyttelsesloven § 15 skal kommunale beredskapsplaner som et minimum
inneholde
o en plan for kommunens kriseledelse
o varslingslister
o ressursoversikt
o evakueringsplan
o plan for informasjon til befolkningen og media
Kommunen har krise- og beredskapsplaner, plan for kriseledelse, varslingslister og
ressursoversikt. Vi jobber med forbedring av planen for kriseinformasjon samt en
evakueringsplan. Dette er planlagt gjennomført i 2017. Vi har plan for evakuerte- og
pårørendesenter.
9. I alt kommunalt planverk skal det framgå hvordan folkehelseperspektivet er ivaretatt.

Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Per Frost (MDG) stilte habilitetsspørsmål i forkant av behandlingen av PS 75/16. Et enstemmig
kommunestyre kjente Frost inhabil, og Frost fratrådte under behandling av PS 75/16.
Anne S. Mostervik fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingens pkt. 3 på vegne av
Mostervik (AP) og Sveian (SP):
Kommunestyret har enstemmig vedtatt at Malvik kommune sitt ønske til framtidig jernbanetrasé
for dobbeltspor er i langtunell fra Ranheim til Hommelvik. En annen løsning enn dette vil få
store konsekvenser for Vikhammer og planarbeidet. Vi erkjenner imidlertid at det er
Jernbaneverket som foreslår valg av trasé og at dette valget i stor grad vil påvirke
sentrumsplanen for Vikhammer. Jernbaneverket har meldt at innstilling fra dem vil foreligge
første kvartal 2017. Dersom Jernbaneverkets konklusjoner skulle avvike fra Malvik kommune
sine ønsker ber kommunestyret rådmannen vurdere om den oppgitte tidsplanen for
sentrumsplanarbeidet holder.
Knut Svisdahl (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt pkt. 10:
Miljøprofilen skal synliggjøres i alt kommunalt planverk.
Votering:
Innstillingens pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Mostervik og Sveian ble vedtatt med 19 stemmer mot 11 stemmer.
Innstillingens pkt. 4-9 ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Svisdahl ble vedtatt med 19 stemmer mot 11 stemmer.

Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016
Planstrategi for Malvik kommune for perioden 2016-2020 vedtas slik det går fram av vedlagte
plandokument, og med følgende konklusjoner:
10. Kommuneplanens samfunnsdel, mål og strategier revideres i 2017.
11. Kommuneplanens arealdel revideres i 2017.
12. Sentrumsplan for Vikhammer sluttføres i 2017.
Kommunestyret har enstemmig vedtatt at Malvik kommune sitt ønske til framtidig
jernbanetrasé for dobbeltspor er i langtunell fra Ranheim til Hommelvik. En annen
løsning enn dette vil få store konsekvenser for Vikhammer og planarbeidet. Vi erkjenner
imidlertid at det er Jernbaneverket som foreslår valg av trasé og at dette valget i stor grad
vil påvirke sentrumsplanen for Vikhammer. Jernbaneverket har meldt at innstilling fra
dem vil foreligge første kvartal 2017. Dersom Jernbaneverkets konklusjoner skulle
avvike fra Malvik kommune sine ønsker ber kommunestyret rådmannen vurdere om den
oppgitte tidsplanen for sentrumsplanarbeidet holder.

13. Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø utarbeides i 2017.
14. Revisjon av gamle reguleringsplaner hvor utbygging ikke stemmer med formålene,
utføres i perioden.
15. Handlingsplan basert på Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen utarbeides i
2018.
16. Malvik deltar ved revisjon og utvikling av regionale planer og strategier for
Trondheimsregionen, herunder: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen,
Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen og planer innen transportsektoren.
17. Følgende tekst føyes til under planstrategiens kapittel 6.4, side 9:
Prioritert tiltaksliste for oppfølging av ROS-analysen søkes innarbeidet i kommunens
handlingsdel med økonomiplan. Kommunens beredskapsplaner med oppfølgingsplan
skal revideres årlig, og tiltak prioriteres i ordinært budsjett- og økonomiplanarbeid. Det
forutsettes at alle virksomheter skal, med utgangspunkt i ROS-analysen, gjennomføre
ROS-analyser på virksomhetsnivå med revisjon av egne krise- og beredskapsplaner i
planperioden. Revidering av helhetlig ROS forutsettes gjennomført i starten av neste
kommunestyreperiode, med mindre endringer i risiko- og sårbarhetsbildet tilsier behov
for tidligere revidering.
Etter sivilbeskyttelsesloven § 15 skal kommunale beredskapsplaner som et minimum
inneholde
o en plan for kommunens kriseledelse
o varslingslister
o ressursoversikt
o evakueringsplan
o plan for informasjon til befolkningen og media
Kommunen har krise- og beredskapsplaner, plan for kriseledelse, varslingslister og
ressursoversikt. Vi jobber med forbedring av planen for kriseinformasjon samt en
evakueringsplan. Dette er planlagt gjennomført i 2017. Vi har plan for evakuerte- og
pårørendesenter.
18. I alt kommunalt planverk skal det framgå hvordan folkehelseperspektivet er ivaretatt.
19. Miljøprofilen skal synliggjøres i alt kommunalt planverk.

PS 76/16 Plan for selskapskontroll 2017 - 2018 for Malvik kommune
Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016
Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2017 – 2018, med følgende prioriterte
prosjekter/ selskaper:
1. Innherred Renovasjon IKS
2. Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS
3. Oppfølgning av kommunens eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det skjer
endring i forutsetningene eller av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll.

PS 77/16 Gebyrregulativ FDV - 2017 - Vann, Avløp, Renovasjon, Slam, Septik

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 21.11.2016
Gebyrregulativ 2017, FDV-Kommunalteknikk vedtas.

Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016
Gebyrregulativ 2017, FDV-Kommunalteknikk vedtas.

PS 78/16 Forslag til gebyrregulativ 2017 - Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 21.11.2016
Forslag til Gebyrregulativ 2017, Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging vedtas.

Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016
Forslag til Gebyrregulativ 2017, Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging vedtas.

PS 79/16 Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/ velferd
gjeldende fra 1.1.2017

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 21.11.2016
1. Fremlagte forslag til betalingsregulativ for tjenester innen helse og velferd, vedtas.
2. Betalingsregulativet gjøres gjeldende fra 1.1.2017.
3. Under kategorien «Ulike tjenestetilbud»
- Transport t/r dagrehabilitering – pris pr. dag kr. 55,- (gjeldende fra 1.1.17).

Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Morten Olafsen (H) fremmet følgende endringsforslag:
Praktisk bistand 2-3 G øker med 5%
Nytt betalingsregulativ for praktisk bistand for de med 2-3 G blir fra 01.01.2017 kr. 740,Husholdning
Leie av sengetøy, dyne, pute, håndklær (flattøy) økes til kr. 250,Nytt betalingsregulativ for Leie av sengetøy, dyne, pute, håndklær (flattøy) blir fra 01.01.2017
kr. 250,Fullkostabonnement 7 dager pr uker med 6%
Nytt betalingsregulativ for fullkostabonnement 7 dager pr. uke blir fra 01.01.2017 kr. 4 240,Rakel Trondal (SV) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Trondal (SV), Svisdahl
(MDG), Sivertsen (SP) og Ravlum (AP):
En mulig reduksjon i økningen av praktisk bistand for de med inntekt 2-3G fra 15% økning til
5% økning vurderes i revidert budsjett i 2017. Saken sendes til Utvalg for helse og velferd.
Votering:
Olafsens endringsforslag til pkt. ang. Husholdning falt med 19 mot 12 stemmer.
Olafsens endringsforslag til pkt. ang. Fullkostabonnement falt med 19 mot 12 stemmer.
Olafsens endringsforslag til pkt. ang. Praktisk bistand ble satt opp mot Trondals endringsforslag.
Trondals forslag ble vedtatt med 19 stemmer mot 12 stemmer for Olafsens forslag.
Innstillingens pkt.1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016
1. Fremlagte forslag til betalingsregulativ for tjenester innen helse og velferd, vedtas.
En mulig reduksjon i økningen av praktisk bistand for de med inntekt 2-3G fra 15% økning til
5% økning vurderes i revidert budsjett i 2017. Saken sendes til Utvalg for helse og velferd.
2. Betalingsregulativet gjøres gjeldende fra 1.1.2017.
3. Under kategorien «Ulike tjenestetilbud»
- Transport t/r dagrehabilitering – pris pr. dag kr. 55,- (gjeldende fra 1.1.17).

PS 80/16 Økonomisk sosialhjelp - forslag til satser gjeldende fra 1.1.2017

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 21.11.2016



Malvik kommune følger statlig veiledende retningslinjer for økonomisk stønad i
økonomiplanperioden 2017 – 2020.
Ordningen med korttidssats for førstegangssøkere de første tre månedene videreføres.
Ved korttidssats benyttes 80 % av statlig veiledende sats.

Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016



Malvik kommune følger statlig veiledende retningslinjer for økonomisk stønad i
økonomiplanperioden 2017 – 2020.
Ordningen med korttidssats for førstegangssøkere de første tre månedene videreføres.
Ved korttidssats benyttes 80 % av statlig veiledende sats.

PS 81/16 Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser
Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 21.11.2016


1. Arealberegninger i kommunale utleieboliger skal baseres på opplysninger i matrikkelen.



2. Andel fellesareal skal inngå i husleien. Rådmannen sørger for at husleiekontraktene
korrigeres i tråd med dette.



3. Forslag til nye husleiesatser for boliger med avvik i oppgitt areal fra K-sak 112/15
reguleres til gjengs leie. Dette i tråd med vedlegg og jfr. husleielovens § 4-3.



4. For dagens leietakere vil ny, korrigert husleiesats gjelde tidligst fra 1.6.2017. For nye
leietakere, gjelder satsene fra 1.1.2017.

Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Per Frost (MDG) fremmet følgende endringsforslag:
Forslag til ny tekst i pkt 1:
Arealberegninger og presentasjon av areal i kommunale utleieboliger skal i prioritert
rekkefølge baseres på den til enhver tid siste gjeldende norske standard for arealmåling av
boliger (pt NS 3940:2012) med retningslinjer og Takstbransjens Retningslinjer Ved Arealmåling
– (pt 2014 – 2. utgave . gjeldende fra 9. februar 2015).
Forslag til ny tekst i pkt 2:
Rådmannen sørger for at alle kommunens bolighusleiekontrakter revideres i hht ovenstående
pkt 1. Der tidligere praksis har vært at fellesareal inngår i husleiens beregningsgrunnlag gis
rådmannen fullmakt til å avvikle denne ordningen og omregne leieprisen i tråd med ovenstående
pkt 1.
Frosts endringsforslag til pkt. 1 ble satt opp mot innstillingens pkt.1. Frosts forslag ble
enstemmig vedtatt.
Frosts endringsforslag til pkt. 2 ble satt opp mot innstillingens pkt. 2. Frosts forslag ble
enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016
1. Arealberegninger og presentasjon av areal i kommunale utleieboliger skal i prioritert
rekkefølge baseres på den til enhver tid siste gjeldende norske standard for arealmåling
av boliger (pt NS 3940:2012) med retningslinjer og Takstbransjens Retningslinjer Ved
Arealmåling – (pt 2014 – 2. utgave. gjeldende fra 9. februar 2015).
2. Rådmannen sørger for at alle kommunens bolighusleiekontrakter revideres i hht
ovenstående pkt 1. Der tidligere praksis har vært at fellesareal inngår i husleiens

beregningsgrunnlag gis rådmannen fullmakt til å avvikle denne ordningen og omregne
leieprisen i tråd med ovenstående pkt 1.
3. Forslag til nye husleiesatser for boliger med avvik i oppgitt areal fra K-sak 112/15
reguleres til gjengs leie. Dette i tråd med vedlegg og jfr. husleielovens § 4-3.
4. For dagens leietakere vil ny, korrigert husleiesats gjelde tidligst fra 1.6.2017. For nye
leietakere, gjelder satsene fra 1.1.2017.

PS 82/16 Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 21.11.2016
1. Fremlagte forslag til betalingssatser for tjenester innen oppvekst og kultur, eks. kulturskolen,
vedtas.
2. For kulturskolen vedtas ikke det fremlagte forslag fra rådmannen med 20% økning. Det
vedtas en økning på 10%.
3. Betalingssatsene gjøres gjeldende fra 01.01.2017.
Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Morten Olafsen (H) fremmet følgende endringsforslag:
Betalingssatser kulturskolen i Malvik kommune
Lik betalingssats for alle plasser ved kulturskolen.
Betalingssatsen settes til kr. 3 318,-

Astrid Dalhaug (KrF) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Dalhaug (KrF), Walseth
(PP) og Anda (V):
1. Skolepengesatsen fra 01.01.2017: 3.318,- kr/elevplass/år.
2. Hver elev kan som hovedregel ha opptil to plasser i Kulturskolen. Ved opptak vil de uten
plass gå foran de som allerede har et tilbud.
3. Det gis 50% søskenmoderasjon for den første plassen for barn nummer 3, 4 osv.
4. Friplass innvilges etter søknad. Det kan søkes om friplass når samlet netto skattbar inntekt
ikke overstiger 3,5 ganger Folketrygdens Grunnbeløp. Siste års ligningsattest må vedlegges
søknaden.

Lill Harriet Sandaune (FrP) fremmet følgende endringsforslag:

Betalingssatser for oppvekst og kultur vedta og gjøres gjeldende fra 01.01.17 med følgende
endringer:
 Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon bes rådmannen utarbeide
betalingssatser til SFO-ordningen i kommunen, der det tas utgangspunkt i at ordningen
skal være selvfinansierende.
 Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess der kulturskolen i Malvik blir overført
til private aktører. Kommunen skal legge til rette for at aktører får mulighet til gratis
leie av lokaler, på lik linje med gratis halleie for ungdom under 19 år.

Votering:
Sandaunes endringsforslag falt mot 3 stemmer.
Olafsens endringsforslag falt mot 6 stemmer.
Dalhaugs endringsforslag pkt. 1 falt mot 10 stemmer.
Dalhaugs endringsforslag pkt. 2 ble vedtatt mot 3 stemmer.
Dalhaugs endringsforslag pkt. 3 falt mot 4 stemmer.
Dalhaugs endringsforslag pkt. 4 ble vedtatt mot 3 stemmer.
Innstillingens pkt. 1 med vedtatte endringer ble vedtatt mot 3 stemmer.
Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt mot 12 stemmer.
Innstillingens pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016
1. Fremlagte forslag til betalingssatser for tjenester innen oppvekst og kultur, ekskl.
kulturskolen, vedtas.
2. For kulturskolen vedtas ikke det fremlagte forslag fra rådmannen med 20% økning. Det
vedtas en økning på 10%.
 Hver elev kan som hovedregel ha opptil to plasser i Kulturskolen. Ved opptak vil de uten
plass gå foran de som allerede har et tilbud.
 Friplass innvilges etter søknad. Det kan søkes om friplass når samlet netto skattbar
inntekt ikke overstiger 3,5 ganger Folketrygdens Grunnbeløp. Siste års ligningsattest må
vedlegges søknaden.
3. Betalingssatsene gjøres gjeldende fra 01.01.2017.

PS 83/16 Ny barnehage Vikhammer - driftsform og plassering
Votering:
Pkt. 1 – Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 – Forslag fra Lundemo, Sandaune og Anda satt opp mot innstilling fra utvalg for oppvekst
og kultur. Innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur ble vedtatt med 4 stemmer mot 3
stemmer for forslaget fra Lundemo/Sandaune/Anda.
Pkt 3 – Enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 14.11.2016




1.Plassering av ny barnehage Vikhammer bestemmes i sentrumsplan Vikhammer.
2.Ny barnehage Vikhammer realiseres i kommunal regi.
3.Investeringskostnader er innarbeidet i økonomiplan, år 2018.

Formannskapet ber om at rådmannens presentasjon i møtet legges ved saksfremlegget til
kommunestyrets behandling, og sendes med i kommunestyrets innkalling.
Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Lill Harriet Sandaune (FrP) fremmet følgende endringsforslag:




Vikhammer barnehage bygges ut i tråd med kommunestyrevedtak 2/15.
Ny barnehage på Vikhammer realiseres i privat regi.
Ny privat barnehage på Vikhammer vil være erstatning for Vikhammer Vestre og
Brattbakken. Malvik kommune søker å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om
ansettelse hos ny aktør på Vikhammer. Prosessen søkes gjennomført på lik linje med
prosessen i Muruvik barnehage for noen år tilbake.

Vigdis Marthinsen (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Marthinsen (H), Eikevik
(FM), Dalhaug (KrF), Anda (V) og Walseth (PP):
Pkt. 2 endres til:
Ny barnehage Vikhammer realiseres i privat regi.

Per Frost (MDG) fremmet følgende endringsforslag:
Nytt pkt. 2:
Rådmannen bes sørge for å sikre intensjonsavtale om kommunalt eierskap til barnehagetomt
som del av planprosessen, og innarbeide investeringskostnaden i økonomiplan 2018. Spørsmålet
om privat og/eller kommunal drift avklares i fortsettelsen.

Votering:
Frosts endringsforslag falt mot 2 stemmer.
Sandaunes endringsforslag falt mot 3 stemmer.
Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt mot 4 stemmer.
Innstillingens pkt. 2 ble satt opp mot endringsforslaget fra Marthinsen, Eikevik, Dalhaug, Anda
og Walseth. Innstillingen ble vedtatt med 18 stemmer mot 13 stemmer.
Innstillingen pkt. 3 ble vedtatt mot 4 stemmer.

Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016




1.Plassering av ny barnehage Vikhammer bestemmes i sentrumsplan Vikhammer.
2.Ny barnehage Vikhammer realiseres i kommunal regi.
3.Investeringskostnader er innarbeidet i økonomiplan, år 2018.

PS 84/16 Ytre Malvik Samfunnshus - oppgradering

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 17.10.2016
Malvik kommune gjennomfører ombygging og oppgradering av Ytre Malvik Samfunnshus’
store sal, samt universell utforming av adkomst og toaletter på samme plan som salen, innenfor
økonomisk ramme kr 5 millioner.



1. Det må sikres at alle brukergrupper blir involvert for å uttale seg om sine behov.
2. Rådmannen setter opp detaljert kostnadsvurdering til saken fremmes i kommunestyret,
og synliggjør behov for endringer.

Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Trond Hoseth (AP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Trond Hoseth (AP), Knut
Svisdahl (MDG), Ketil Sivertsen (SP) og Rakel Trondal (SV):
Det innarbeides en ekstra skillevegg i prosjektet. Denne plasseres så nært scenen som mulig i
forhold til plassering av teknisk utstyr i kulturdelen. Begrunnelsen for dette er å gi mulighet for
et større kroppsøvingsareal samtidig som sceneområdet og teknisk utstyr skjermes.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Hoseth, Svisdahl, Sivertsen og Trondal ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016
Malvik kommune gjennomfører ombygging og oppgradering av Ytre Malvik Samfunnshus’
store sal, samt universell utforming av adkomst og toaletter på samme plan som salen, innenfor
økonomisk ramme kr 5 millioner.


Det innarbeides en ekstra skillevegg i prosjektet. Denne plasseres så nært scenen som
mulig i forhold til plassering av teknisk utstyr i kulturdelen. Begrunnelsen for dette er å

gi mulighet for et større kroppsøvingsareal samtidig som sceneområdet og teknisk utstyr
skjermes.


Det må sikres at alle brukergrupper blir involvert for å uttale seg om sine behov.

PS 85/16 Budsjett 2017/Økonomiplan 2017-2020

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 21.11.2016
Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar følgende budsjettinnstilling:
1. Skattevedtak 2017
1.1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
1.2. Eiendomsskatt utskrives med kroner 4 for hver kroner 1000 av takstverdien på
eiendommer.
2. Budsjettvedtak 2017
2.1. Rådmannens forslag til budsjett for kommunekassen vedtas slik det går frem av det
spesifiserte drifts- og investeringsbudsjettet, jf. kapittel 6 i budsjettdokumentet.
2.2. Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger vedtas slik det fremgår av
budsjettdokumentet, jf. kapittel 4 og de tilhørende enkeltsaker som legges frem
behandling.
2.3. Investeringer forutsettes finansiert slik det fremgår av budsjettdokumentet, jf. tabell 3.8
i kapittel 3 og tabell 6.4 i kapittel 6.
2.4. Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2017:
2.4.1. Lån til investeringer på inntil 187,6 millioner kroner
2.4.2. Lån til startlånsordningen på inntil 50 millioner kroner
2.5. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå
de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Rådmannen gis videre
fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

Følgende endringer og tillegg vedtatt i formannskap 21.11.16:
 Rådmannen utreder kostnader for bygging av en hytte i marka tilgjengelig for
funksjonshemmede/bevegelseshemmede hele året. Rådmannen tar kontakt med frivillige
organisasjoner og andre interesser som kan bidra til å realisere prosjektet.


Kommunestyret ber rådmannen innarbeide i sitt budsjett forslag for 2018 økte
lønnskostnader for økt heltidsandel i Malvik kommune.
Kommunestyret ber rådmannen vurdere om modell utprøvd i andre kommuner, hvor
man øker grunnbemanningen innenfor helsesektoren og dermed får reduserte kostnader
til vikar og sykelønn kan gjennomføres i Malvik. Kommunestyret ber rådmannen om å
se dette i sammenheng med arbeidet for å øke nærværskulturen i Malvik.



Effektiviseringskrav

Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav til
enhetene på 0,1%. Dette forventes å gi en besparelse på kr 600000. fra og med 2018
legges inn et generelt effektiviseringskrav til enhetene på 0,3% av driftsutgiftene. Dette
forventes å gi ca 2 millioner i årlige besparelser.


Kulturskolen:
1. Ved at man kun godtok halvparten av økningen for betalingssatsene i kulturskolen
som ble foreslått fra rådmannen gir dette en merkostnad i forhold til budsjett på ca kr
90000. Inndekning av dette forutsettes løst med midler fra effektiviseringsgevinsten. Ved
gjennomgang av betalingssatsene i kulturskolen har vi fått informasjon fra rådmannen
om at Malvik kommune har en relativt høy andel av subsidiering pr. elev.
2. Kommunestyret ber rådmannen foreta en gjennomgang av kostnadsprofilen ved
kulturskolen sammenlignet med andre kommuner for å, redusere kostnadene og/eller øke
inntektene uten at det påvirker betalingssatsene.



Veg Sveberg – Brattalia
Kommunestyret ønsker ikke å prioritere bygging av hele vegforbindelse Sveberg –
Hommelvik. Vi erkjenner imidlertid at kommunen har en forpliktelse overfor eieren av
g.nr. 48 bnr 217 jfr. avtale av 16.11.06. Kommunestyret ber om at det startes
detaljplanlegging av veg mellom Sveberg og Brattalia for å oppfylle ovennevnte
forpliktelser.
Kommunen har et tilgrensende område som er aktuelt for utbygging, og som via denne
veiløsningen vil være lett tilgjengelig. Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeide
med klargjøring av dette området slik at inntektene fra salg av tomtearealer der kan
brukes som delfinansiering av vegløsningen. Kommunestyret erkjenner også at dette
vedtaket krever endring av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner for
Svebergmarka. Vi ber derfor om at disse fremmes til politisk behandling hvor
nødvendige endringer innarbeides. Investeringsmidler i og 2020 strykes og innarbeides
på nytt i økonomiplanen 2018 – 2021 etter at prosjekteringen etter nye føringer er
gjennomført.



Endringsforslag ØP: stryk 40MNOK i 2020.



Vedlikehold
Å investere i nye bygg er dårlig økonomi dersom bygningsmassen ikke vedlikeholdes
godt. Kommunestyret ønsker at kommunen over tid arbeider for å styrke de postene i
budsjettet som omhandler vedlikehold.



Kulvert under jernbanespor, kommunal andel:
1. «Kulvert under jernbanespor» i økonomiplan endres til «Krysningspunkt av
jernbanespor» i økonomiplan s. 13 tabell 3.7.
2. Kommunestyret mener det er viktig at Malvik kommune har en aktiv holdning til
realisering av krysningspunkt av jernbanelinjen i Hommelvik. Kommunestyret ber
dermed om at investeringsmidlene for dette tiltaket flyttes fra 2019 til 2018. NOK 10
mill.



Helsesøster:
Kommunestyret ber om at det i økonomiplanen for 2018, 2019 og 2020 innarbeides en
ekstra helsesøsterstilling hvert år, midlene til dette omdisponeres fra det generelle
innsparingskravet.



LED-gatelys:

I beregningene rundt utskifting av gatelys ber kommunestyre rådmannen se om det er
økonomisk gevinst knyttet til en raskere utskiftingstakt enn det rådmannen har foreslått i
økonomiplanen.


YMS:
Kommunestyret ber Rådmannen undersøke om det finnes søkbare midler for tilskudd om
støtte til livssynsnøytrale seremonirom som kan brukes i forbindelse med renoveringen
av Ytre Malvik Samfunnshus. Kommunestyret ber om at dette sees i sammenheng med
videre oppgradering av huset og da for eksempel små-salene i første etg. med tilhørende
fasiliteter.



Energisparetiltak:
Kommunestyret ber rådmannen undersøke muligheten for å søke ekstern støtte fra ulikt
hold til energisparetiltak i kommunale bygg hvor dette er høyt, (Eks: Ytre Malvik
samfunnshus og Hommelvik Idrettsbygg). I tillegg ber vi om at det også undersøkes
muligheter for ekstern støtte til utskifting av oljefyr. Resultatet av dette arbeidet og
eventuell finansieringsplan for kommunal andel
legges fram som egen sak til politisk behandling.



Gatebelysning:
Ordningen med påslåtte gatelys videreføres. Dette dekkes inn ved omdisponering fra det
generelle effektiviseringskravet. Kr 220000

Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Morten Olafsen (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre:

Kommentar - forklaring

Helsesøsterstilling
Lys på natten
Nedlegging av IKT-avdeling
Økning støtte Kirkelig Fellesråd
Økning - pr. år - innlemmelse i VARIT
Konkurraneutsetting tekniske
tjenester/Effektivitetskrav tekniske tjenester
(maskinbruk pr. time)/Prosjektføring timer
tekniske tjenester/FDV
Øke egenandel på Kulturskolen. Ny egenandel
3318

Søknad om statlig midler under
behandling. Hvis innvilget
tilføres kostnad til avsetting
fond
Ligger i rådmannens forslag

3 årsverk til Varit

Reduksjon i rektor/lederansvar- 60% i stilling for
personal og administrasjonshåndtering i dag,
60% av stilling flyttes inn i felleressurser, Helse
10 avdelingsledere, 7 skoler, 7 barnehager
Opprettelse av Personal og Styreravdeling
Kutt i Rådmannens stab
Nedlegging av politiske hovedutvalg, ansvar til
formannskap
Konsekvens nedlegging av utvalg - antakelse 2
kommunalt ansatte pr. møte - møtetid 4 timer
Konsekvens nedlegging av utvalg - dekning av
arbeidsfortjeneste
Økt møtegodtgjørelse Formannskapet
Reduksjon av ordfører og varaordførers
godtgjørelse med 20%
Reduksjon eiendomsskatt
Gjenopprett åpningstid på servicetorget
Salg av kommunale eiendommer
Effektivisere servicetorget - kutte 0,5 times før
og etterbehandling av åpningstid
Kutte sikringsskyss
Sikring på Hommelvikhøgda - Malviks andel
Avvikle skoleskyss Smiskaret
Tilretteleggeskolevei - Smiskaret/Sveberg
Tilpasning/reduksjon for unge uføre i
kommunale omsorgsbolig

Netto driftsutgifter til kultursektoren

Inndekning gebyrregulativer
Avsetting til fond 2017
Avsetting til fond 2018

Reduksjon i timer i utvalg for
ansatte
Reduksjon i timer i utvalg for
ansatte

halvering
Hvik barnehage, skoletomta,
Ungdomshuset, Maxbobygget inntekt benyttes til reduksjon
gjeld

Gjelder fra 01.06.2017
Reduksjon i kroner pr innbygger
mot Melhusnivå. Tiltak lære av
bl.a. Melhus. Differanse
spesifisert mellom Malvik og
Melhus er basert på 2015
differanse (KOSTRA)
Endringer

ÅrseffektÅrseffekt Kroner

-725 000

67 %

-485 750

3 625 000
150 000
-1 950 000

100 %
67 %
100 %
67 %

2 428 750
150 000
-1 306 500

4 500 000

67 %

3 015 000

58 065

100 %

58 065

14 400 000

67 %

9 648 000

-5 000 000
1 000 000

67 %
67 %

-3 350 000
670 000

414 000

100 %

414 000

1 527 273

100 %

1 527 273

1 527 273

100 %

1 527 273

-700 000

100 %

-700 000

317 425

100 %

317 425

-15 000 000
-500 000

100 %
100 %

-15 000 000
-500 000

1 500 000

100 %

1 500 000

500 000

100 %

500 000

1 100 000
-500 000
1 600 000
-500 000

50 %
50 %
50 %
50 %

550 000
-250 000
800 000
-250 000

-1 400 000

50 %

-700 000

4 044 558

50 %

2 022 279

-115 000

100 %

-115 000
2 585 814
9 873 593

Knut Svisdahl (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Miljøpartiet De Grønne fremmer et forslag der det avsettes en pott på kr. 10 000,- som skal
brukes til miljøfremmende tiltak. Midlene tildeles etter søknad fra enkeltpersoner og/eller
grupper i kommunen.

Ole Herman Sveian (SP) og Ingrid Aune (AP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på
vegne av AP, SV, SP og MDG:
Tilleggsforslag:
Gang-/Sykkelvei Smiskaret - Sveberg
Kommunestyret ber Rådmannen se på kostnaden med å etablere en gang/sykkelvei mellom
Sveberg og Smiskaret som kan brukes til skolevei. Kommunestyret ber om at man ved
tilbakemeldingen i denne saken også ser investeringskostnadene opp imot besparelser på
skoleskyss.
Endringsforslag:
Helsesøster:
Kommunestyret ber om at det i økonomiplanen for 2018 innarbeides en ekstra
helsesøsterstilling.
Effektiviseringskrav:
De budsjettkorrigeringene som er gjort forutsettes løst gjennom effektivisering som håndteres
ved at virksomhetene ikke fullt ut får kompensert anslått prisvekst i 2017 og framover. For 2017
utgjør dette kr 320 000,-.
Veg Sveberg – Brattalia - Hommelvik
Kommunestyret ønsker ikke å prioritere bygging av hele vegforbindelse Sveberg – Hommelvik
nå. Vi erkjenner imidlertid at kommunen har en forpliktelse overfor eieren av g.nr. 48 bnr 217
jfr. avtale av 16.11.06. Kommunestyret ber om at det startes detaljplanlegging av veg mellom
Sveberg og Brattalia for å oppfylle ovennevnte forpliktelser.
Kommunen har et tilgrensende område som er aktuelt for utbygging, og som via denne
veiløsningen vil være lett tilgjengelig. Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeide med
klargjøring av dette området slik at inntektene fra salg av tomtearealer der kan brukes som
delfinansiering av vegløsningen. Samtidig ber kommunestyret om at alternative trasevalg
gjennomgås på nytt for siste del av vegen mellom Brattalia og Hommelvik. Ett mulig alternativ
som må vurderes er å komme ned på Fv 950 ved «Røde Kors huset». Kommunestyret erkjenner
også at dette vedtaket kan kreve endring av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner for
Svebergmarka. Vi ber derfor om at dette vurderes og fremmes til politisk orientering i ARESAM.
Investeringsmidler i 2020 strykes og innarbeides på nytt i økonomiplanen 2018 – 2021 etter at
prosjekteringen etter nye føringer er gjennomført og oppdaterte kalkyler foreligger. I
veganlegget har kommunen et ønske om å gjøre bruk av overskuddsmasser fra tunnelbyggingen
i forbindelse med utvidelsen av E6. Dersom det blir aktuelt med mellomlagring av disse
massene i påvente av prosjektering eller finansiering ber kommunestyret om at Rådmannen
oppretter kontakt med grunneiere i området for å forsøke å få løst dette behovet.
Endringsforslag ØP: Stryke 40MNOK i 2020, disse midlene er knyttet til vegen.

Torgeir Anda (V) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Anda (V) og Dalhaug (KrF):



Ny ungdomsskole på Vikhammer bygges med areal for kulturskolen og en kulturarena.
Investeringsbudsjettet for 2018 – 2019 økes med 30 millioner til 210 millioner kroner.



Rådmannen utreder i første halvår 2017 kostnaden for en samlet utbygging for
ungdomsskole og kulturarena på Vikhammer.



Rådmannen utreder i første halvår tiltak og driftskostnader for å opprettholde basseng
og sal på Ytre Malvik samfunnshus.

Torgeir Anda (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Anda (V) og Dalhaug (KrF):
Kommunens to skolekorps gis støtte til dirigent på kr. 50 000,- hver.

Torgeir Anda (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Anda (V) og Walseth(PP):
1. Rådmannen utreder bygging av gang- og sykkelsti på strekningen mellom Saksvikkorsen og
Aunkleiva. Rådmannen tar kontakt med fylkeskommunen og Miljøpakken for å realisere
prosjektet.
2. Målet er at dette realiseres innen 2020.

Torgeir Anda (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Anda(V), Walseth (PP) og
Dalhaug (KrF):
Stilling for helsesøster innarbeides i budsjett for 2017 – et halvt år.

Astrid Dalhaug (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Dalhaug (KrF) og Tøndel (V):
Kommunestyret ber om at følgende forslag oversendes til Utvalg for helse og velferd og Utvalg
for oppvekst og kultur for diskusjon, og deretter til ADMIS & eventuelt formannskap for videre
behandling:
1. Alle virksomheter innen helse og velferd går gjennom sine turnuser og aktivitetsplaner med
sikte på å redusere aktiviteten og bemanningen på helg. Dette for å redusere bruken av deltid.
2. Ved utskriving av "ferdigbehandlede" pasienter fra St Olavs Hospital som trenger hjelp fra
hjemmesykepleien/sykehjemmet, tar Malvik i utgangspunktet ikke imot pasienter mellom fredag
kl. 12.00 og mandag kl. 08.00. Unntak vurderes i hvert tilfelle ut fra pasientens behov og
kommunens evne til å imøtekomme disse med redusert helgebemanning.

3. Alle nyansettelser som ledere og mellomledere, også internt utlyste stillinger/stillingsbrøker,
innenfor virksomheter i helse og velferd der det jobbes turnus: Lederne skal jobbe minimum
15% stilling på helg. Dette gjelder også fagutviklingssykepleiere og lignende
stillingsbetegnelser. Når kreftkoordinatoren ikke lenger delfinansieres av Kreftforeningen,
reforhandles avtalen slik at denne også pålegges å jobbe minimum 15% på helg.
4. Alle nye helsesøsterstillinger opprettes i et samarbeid mellom oppvekst/kultur og
helse/velferd, der helsesøstrene jobber minimum 15% stilling på helg som sykepleiere i enten
hjemmesykepleien, sykehjemmet eller avlastningsplasser for barn. Ved nyansettelser i
eksisterende helsesøsterstillinger omgjøres disse stillingene likelydende som nyopprettede
stillinger.

Lill Harriet Sandaune (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag og endringsforslag:
Endringsforslag, på vegne av Sandaune (FrP), Eikevik (FM), Walseth (PP) og Lundemo (H):
Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser:
Rådmannen bes om å gjøre en vurdering av husleieøkningen, i samråd med beboere/pårørende,
i de tilfellene der beboerne har varig funksjonssvikt og et betydelig omsorgsbehov, som gjør at
kommunen er forpliktet til å yte omsorgstjenester til disse beboerne. Dette må gjøres for å sikre
disse beboerne forutsigbarhet og en økonomisk situasjon de kan leve med på en verdig måte.
Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en sak som skisserer løsning, og de
økonomiske konsekvensene knyttet til dette. Det forutsettes at kommunen gjennomfører en
husleieøkning i tråd med gjeldende lovgivning.
Det vises til Husleielovens bestemmelser i § 4-2, § 4-3 og § 12-2

Endringsforslag (helhetlig budsjettforslag):
Malvik FrPs alternative forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020
Endringsforslag i sak 85/16: Fremlagte forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for 20172020 vedtas med følgende endringer:
Fremskrittspartiet legger med dette frem sitt forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for
2017-2020. Målsettingen med dette forslaget er å vise en økonomisk politikk som gjør oss i
stand til å yte forsvarlige lovpålagte tjenester til innbyggerne i kommunen i fremtiden. I flere år
har Malvik kommune gjennomført nedskjæringer og omstillingsprosesser for å kunne møte den
stadig vanskelige økonomiske situasjonen som kommunen er i. Malvik kommune er nå avhengig
av å kreve inn 30 millioner kroner årlig i eiendomsskatt, for å unngå underskudd på kommunens
budsjett.
Kommunene i Norge har fått en betydelig sterkere realvekst i sine inntekter de siste årene under
Regjeringen Solberg, enn under regjeringen Stoltenberg. Mens den gjennomsnittlige realveksten
i kommunene i årene 2009-2013 var på 1,4 prosent, har veksten i gjennomsnitt vært 1,9 prosent
i årene 2013-15. For Malvik kommune sin del kan man forvente en økning på 2,4 prosent i
overføringer fra staten for 2017, noe som vil gi 16 millioner mer i frie inntekter fra staten.

Når det gjelder den økonomiske situasjonen til Malvik i 2016 er det verdt å merke seg
bakgrunnen for at man nå får et overskudd. Kommunen har fått 7,8 millioner mer enn man først
forventet i økning av frie disponible midler, og har samlet sett fått 4,7 millioner lavere netto
finansutgifter enn det som først ble budsjettert. Dette gjør at man totalt sett kan anslå at
regnskapet for 2016 blir 12,5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Det gjør kommunen i stand
til å dekke opp ekstraordinære utgifter som har påløpt i løpet av året knyttet til erstatningssak,
ressurskrevende tjenester, og til å dekke inn underskuddet fra 2015. Pr. 30.09.16 har kommunen
en gjeld på 1 388 millioner kroner, der startlån utgjør 391 millioner kroner av denne summen.
Malvik FrP vil med dette budsjettforslaget oppfordre til nytenking og prioritering, slik at man
får handlefrihet til å prioritere viktige kjerneoppgaver som eldreomsorg og skole. Utfordringene
innenfor disse sektorene må løses gjennom reell prioritering – ikke gjennom låneopptak og
ytterligere gjeldsbelastning som bidrar til å forverre kommunens økonomiske situasjon. Malvik
FrP mener det er bekymringsfullt at kommunen de siste årene har fått en stadig høyere
lånefinansiering, og ikke tatt høyde for de økte driftskostnadene knyttet til de nye helsetunene.
For å møte de utfordringene som er knyttet til drift av tjenestene foreslår vi at det nå må
prioriteres hva kommunen kan og skal drive med. Vi vil derfor fremheve bruk av
konkurransestimulering som et viktig og nødvendig virkemiddel for å sikre best mulig kvalitet og
riktig kostnad på tjenestetilbudet til våre innbyggere.
For å generere nye arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen vil Malvik FrP gjøre
kommunen attraktiv for næringslivet, slik at næringslivet tjener på å være etablert i kommunen.
Malvik FrP ønsker at kommunen skal føre en god næringspolitikk, som både næringsdrivende
og innbyggere i Malvik kan nyte godt av.
Med bakgrunn i dette legger Malvik FrP frem et alternativt forslag til budsjett og økonomiplan
for Malvik kommune som viser hvordan vi vil prioritere bruken av kommunens midler, til det
beste for innbyggerne. Vi prioriterer konkurranseutsetting av flere av kommunens tjenestetilbud,
for å sikre tjenester med god kvalitet, og samtidig få mest mulig igjen for skattebetalernes
penger. Videre går vi aktivt inn for å selge kommunale eiendommer som kommunen ikke har råd
til å beholde, og ikke har mulighet til å vedlikeholde, med den økonomiske situasjonen vi nå er i.
Inntektene etter disse salgene skal utelukkende gå til nedbetaling av kommunens gjeld. Vi viser
også at det er mulig å gjennomføre et budsjettforslag med reduksjon i eiendomsskatten for 2017,
der man har som målsetting å fase ut eiendomsskatten i løpet av 2019.
Med å prioritere på denne måten blir det mulighet til å bruke penger til støtte for kultur og
frivillige lag og organisasjoner for barn og unge i kommunen, innføre sommeråpning av en
kommunal barnehage og opprette gratis folkebad på Vikhammer en dag i uka.
Malvik FrPs viktigste prioriteringer for 2017:
Salg av eiendom/nedbetaling av gjeld
Malvik kommunes målsetting må være å nedbetale mest mulig gjeld, for å gi handlingsrom til å
prioritere lovpålagte oppgaver i form av grunnleggende velferdstjenester. Kommunen må derfor
selge eiendeler og eiendommer, for å kunne gjennomføre dette. I tabellen under vises det til den
dramatiske økningen i låneopptak de siste årene. Denne tabellen viser utviklingen av Malvik
kommunes netto lånegjeld de siste femten årene.

Salg av kommunale eiendommer
Med bakgrunn i eget forslag om konkurranseutsetting av FDV i Malvik kommune, vil det være
nødvendig med et salg av det 19 daa store næringsarealet på Nesset i Hommelvik. Området er
pr. i dag regulert som næringsområde, og det må derfor snarest mulig igangsettes en
omreguleringsprosess til boligformål. Med tanke på denne eiendommens beliggenhet vil dette
være en god løsning for nærområdet, og nødvendig areal for denne typen virksomhet kan tilbys
på næringsområdet på Sveberg. Malvik FrP støttet forslaget som ble fremmet i kommunestyret
20.06.16 om å utrede konsekvensene ved et salg av kommunale eiendommer, men viser til eget
forslag ved fjorårets budsjettbehandling. Vi fremmer også i år eget forslag om salg av
eiendommen på Nesset, for å få en fortgang i saken.
For mange år siden kjøpte Malvik kommune flere eneboliger i Muruvik, fordi man skulle starte
arbeidet med en ny tilknytningsvei til Muruvik havn. Arbeidet med en ny veitrase må komme i
gang, og da er det veialternativ 6 man må ta utgangspunkt i. Det foreslås derfor at kommunen
selger disse eneboligene, og bruke disse midlene som bidrag til den nye veitraseen.
Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon vil man ikke være i stand til å realisere
prosjekter knyttet til Maxboeiendommen i Hommelvik, på mange år. Ved en eventuell utvidelse
av barneskolen må det heller søkes løsninger i tilknytning til allerede eksisterende bygg, der
lensmannskontoret og Trøndelag brann- og redningstjeneste har tilhold i dag. Malvik FrP
fremmer derfor forslag om at Maxboeiendommen legges ut for salg, og at inntektene av dette
salget utelukkende skal gå til nedbetaling av gjeld.
Skole og oppvekst
Malvik FrP er av den oppfatning at kommunen må tenke langsiktig og realistisk knyttet til
fremtidige investeringer. Dette gjelder særlig behovet for nye ungdomsskoler, og utbyggingen
av Hommelvik skole. Malvik FrP har derfor hele tiden ment at vi må sørge for å få mest mulig ut
av hver krone som skal investeres av kommunen. Når det gjelder byggingen av Nye Hommelvik
ungdomsskole er de fleste kjent med at det er fremmet flere forslag fra FrP der vi ønsket å

prioritere en rehabilitering av den eksisterende skolen. Et nybygg kunne vært planlagt i
tilknytning til eksisterende bygg, med bibliotek, garderobeanlegg, gymsal/idrettsflate og
svømmebasseng. Bakgrunnen for forslagene har hele tiden vært at vi er klar over det prekære
behovet for en ny ungdomsskole på Vikhammer, med en investeringsramme på totalt 183
millioner. Malvik FrP ser frem til at planlegging og bygging av Vikhammer ungdomsskole
starter snarest mulig, og senest i tråd med investeringsplanen for 2018.
Malvik FrP har merket seg at rådmannen foreslår at det settes av 1,5 millioner kroner på
investeringsbudsjettet for 2017 og 2018, til oppgradering av læremidler/datautstyr. Dette støttes
fullt ut, og vil være et viktig bidrag for å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter knyttet til
digital kompetanse. Det er også positivt at kommunen skal delta i den nasjonale satsingen for
bedre læringsmiljø, i regi av Utdanningsdirektoratet. Målsettingen skal være å heve
kompetansen i håndtering av mobbesaker, samt veilede skoler i hvordan man styrker
klasseledelse og skaper gode læringsmiljø.
Leirskoletilbudet har vært en kampsak for Malvik FrP i mange år, og heldigvis har man klart å
opprettholde tilbudet i rådmannens budsjettforslag. Dette er et viktig tilbud som favner alle
elever på 7. trinn i Malvikskolen, og sikrer at elevene får muligheten til å utvikle mestring og
evne til samarbeid på andre typer læringsarenaer enn i det tradisjonelle klasserommet. Malvik
kommune har i mange år hatt et godt samarbeid med Drageid, og dette samarbeidet mener
Malvik FrP at er viktig å videreføre.
Satsing på helsestasjons- og helsesøstertjenesten
Malvik FrP har merket seg at regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre har satset på
helsetilbudet til barn og unge, og har bevilget 667 millioner til helsestasjonene og
skolehelsetjenesten gjennom kommunerammen i perioden 2014-2016. Dette har også kommet
Malvik kommune til gode. I tillegg til at Stortinget for 2016 bevilget ytterligere 100 millioner til
en øremerket tilskuddsordning til kommunene for å styrke helsesøstre og andre faggrupper i
skolehelse- og helsestasjonstjenesten. Malvikskolen har fortsatt stort behov for flere helsesøstre
og Malvik FrP foreslår derfor at en av stillingene innenfor koordinerende enhet endres til en
helsesøsterstilling i kommunen.
Mottak av flyktninger i kommunen
Behovet for antall ansatte ved koordinerende enhet må sees i sammenheng med Malvik FrPs
tidligere forslag om mottak av antall flyktninger til kommunen. Dette forslaget innebar at
Malvik kommune skulle forplikte seg til å ta imot 40 flyktninger i perioden 2016-2019. Samtlige
andre partier fattet vedtak om å ta imot 110 flyktninger i perioden 2017-2019, i tillegg til 32
enslige mindreårige flyktninger i perioden 2016-2019. Totalt for 2016 var planen at man skulle
bosette 48 flyktninger. Dette antallet mener Malvik FrP er for høyt, og er forsvarlig i forhold til
å gi flyktningene en tilfredsstillende oppfølging når det gjelder boligforhold, helsetjenester,
skole, utdanning, arbeidstrening og integrering for øvrig.
Egenfinansiering av kulturskolen
Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen Malvik kommune er i, finner Malvik FrP det
nødvendig å innføre full egenbetaling av kulturskolen i kommunen. Det er lovpålagt at alle
kommuner skal ha en kulturskole, men det er ingen videre føringer for hvordan denne skal
driftes. Slik ordningen er i dag subsidierer kommunen hver av de 335 elevplassene med 13 700
kroner hvert år. Dette vil si at en spesiell gruppe barn og unge prioriteres i langt større grad
enn mange andre, som bruker andre aktiviteter og idrettstilbud i kommunen. Totalt har
kommunen en kostnad på over 7 millioner kroner i året, inkludert husleie, knyttet til denne
driften. Malvik FrP foreslår derfor at driften av kulturskolen settes ut til en privat aktør, og at

kulturskolen får gratis leie av lokaler, på lik linje med bl.a. gratis halleie for barn og unge
under 19 år.
Bruket kulturhus
Malvik FrP har hele tiden vært motstander av byggingen av Bruket kulturhus. Bakgrunnen for
dette er at det påfører kommunen enda mer gjeld som må betales ned i form av renter og
avdrag, i tillegg til kostnader knyttet til drift og vedlikehold. Kostnadene til renter og avdrag til
Bruket kulturhus pr. år er 2,4 millioner kroner, og minst 150 000,- til drift. Dette er penger
Malvik FrP heller ville brukt til lovpålagte oppgaver for kommunen. Et eksempel er at
kostnadene knyttet til Bruket kulturhus hvert år kunne gitt minst 4 stillinger til helsetunene i
kommunen. Vi vil derfor skille ut kulturhuset i et eget driftsselskap som kan synliggjøre inntekter
og utgifter, og overlate driften av huset til en privat aktør.
Barnehagetilbudet i kommunen
Malvik FrP ønsker både bredde og mangfold i barnehagetilbudet i kommunen. Vi mener at det
er en offentlig oppgave å legge til rette for et tilstrekkelig tilbud av barnehager, samt å føre
tilsyn slik at god kvalitet og trygghet ivaretas. Vi vil derfor jobbe for en likebehandling av
offentlige og private barnehager, og ser det ikke nødvendigvis som en offentlig oppgave å eie og
drifte barnehagene. Det viktige er at barnehagene driftes med god grunnbemanning og stabil
bemanningssituasjon som sikrer god pedagogisk kvalitet for brukerne av barnehagene.
Med bakgrunn i dette foreslår derfor Malvik FrP at den nye barnehagen på Vikhammer bygges
ut og driftes av en privat aktør. Den nye private barnehagen på Vikhammer vil være en
erstatning for Vikhammer Vestre og Brattbakken, og Malvik kommune må søke å finne en
løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse hos ny aktør på Vikhammer. Prosessen søkes
gjennomført på lik linje med prosessen i Muruvik barnehage for noen år tilbake. Bygging av ny
barnehage på Vikhammer kan også sees i sammenheng med at det nå er avvik knyttet til
miljørettet helsevern på Saksvik barnehage, og at barnehagen mangler tilfredsstillende
arbeidsplasser for ansatte.
Det har i det siste året vært stort engasjement blant brukerne av de kommunale barnehagene i
kommunen, knyttet til åpningstider og sommerlukking. Malvik FrP vil derfor at den enkelte
barnehage skal kartlegge hvilket behov det er knyttet til åpningstidene, i starten av
barnehageåret. En slik undersøkelse kan danne grunnlaget for åpningstidene til kommunens
barnehager, da det kan være ulike behov fra år til år, og fra barnehage til barnehage. Vi har
også stor forståelse for at sommerlukking fører til en vanskelig situasjon for noen av brukerne.
Vi foreslår derfor at en av kommunens barnehager skal ha åpent i sommerferien, for å sikre
foreldrenes/brukernes behov. Malvik FrP fremmer derfor et eget forslag om sommeråpent i en
av kommunens barnehager. Malvik FrP har merket seg at byggingen av nye Sandfjæra
kommunale barnehage har hatt en budsjettoverskridelse på totalt 8 millioner kroner.
Utvikling av Mostadmark
Malvik FrP vil gjerne at Mostadmark skal utvikles til et aktivt lokalsamfunn, der det kan være
attraktivt å bygge og bo. Den viktigste forutsetningen for å lykkes med dette er at det legges til
rette for at folk kan bo der. Vi ønsker derfor å fremme et forslag der rådmannen bes om å gå i
dialog med Mostadmarks største grunneier, Meråker Bruk, for å undersøke mulighetene for
etablering av nytt bolig- og/eller hyttefelt i Mostadmark. Vi ber også rådmannen om å gjøre en
vurdering av hva som ev. må gjøres av planarbeid for at denne utviklingen kan realiseres.
Tilknytningsvei mellom Hommelvik og Sveberg
Malvik FrP mener at bygging av ny tilknytningsvei mellom Hommelvik og Sveberg haster.
Malvik kommune må derfor være en aktiv pådriver til at denne veien blir bygget som anleggsvei,

i forbindelse med utvidelsen av E6 mellom Trondheim og Hommelvik. Kommunen må stille krav
om at denne veien blir etablert, for å avlaste nærområdene mest mulig. Dette vil være viktig
både under selve byggingen, og i forbindelse med at Stavsjøtunnelen noen ganger er stengt og
krever omkjøring. Malvik FrP er glad for at rådmannen i sitt budsjettforslag har tatt inn
planlegging og prosjektering i 2018, og etterfølgende bygging av veien mellom Hommelvik og
Sveberg. Dette som følger av krav som ligger i utbyggingen av Svebergmarka boligfelt.
Nedtrapping av eiendomsskatten
Malvik FrP ser på eiendomsskatt som en uverdig dobbeltbeskatning av innbyggere og
næringsliv i kommunen, som hverken tar hensyn til den enkeltes inntekt eller gjeldsgrad. Vi vil
jobbe for et godt tjenestetilbud i Malvik kommune, men ikke sende regningen til kommunens
innbyggere i form av eiendomsskatt. Malvik FrP vil med dette budsjettforslaget sørge for en
halvering av eiendomsskatten i 2017, og utfase den helt i løpet av 2019.
Reduksjon av stilling til varaordfører og nedleggelse av utvalg
Malvik FrP ønsker en reduksjon av stillingen til varaordfører og nedleggelse av de ulike
utvalgene. For å redusere kostnadene knyttet til folkevalgte ønsker Malvik FrP å avvikle
ordningen med utvalg for areal og samfunnsplanlegging, helse og velferd, og oppvekst og
kultur. Godtgjøringer til disse skal derfor utgå, og saksbehandling knyttet til disse legges inn
under formannskapets ansvarsområde.
Sykefravær
Kommunen som arbeidsgiver må jobbe for å intensivere innsatsen med å bedre arbeidsmiljøet
og arbeidssituasjonen for de ansatte. Dette er særlig viktig for å få ned sykefraværet, men også
for å fremme trivselen for den enkelte ansatte, og gjøre Malvik kommune til en attraktiv
arbeidsplass. Langtidsfraværet etter de første 9 månedene i 2016 er på 6,7 %, og dette tilsvarer
ca. 10 550 dagsverk i kommunen. Ved en reduksjon av langtidsfraværet på 2 %, utgjør dette ca.
1, 4 millioner kroner. Dette tilsvarer kostnaden til tre stillinger som kunne vært brukt innenfor
helse og velferd. Kommunen må jobbe målrettet og forebyggende for å få et lavest mulig
sykefravær.
Kultur og frivillighet
Malvik FrP vil at kommunen skal være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og
foreninger, yte rettferdig økonomisk bistand, og stille kommunens arealer og bygg til
disposisjon for frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Mye av trivselen for folk i Malvik er
knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en
fremragende innsats for å tilby et variert utvalg av arrangementer. Malvik FrP vil støtte og
oppmuntre til fortsatt frivillig innsats og være positiv til bevilgninger som bidrar til dette. Det
må imidlertid være en forutsetning at alle får mulighet til å søke midler på like vilkår. Malvik
FrP fremmer et eget forslag der det prioriteres ekstra midler til frivilligheten i Malvik.
Selvfinansierende SFO
Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon ser Malvik FrP det nødvendig med en
gjennomgang av SFO-ordningen i Malvik kommune. Dette må gjøres med utgangspunkt i at
ordningen skal være selvfinansierende. Malvik FrP synes det er positivt med
initiativet/ordningen som har blitt innført knyttet til fotball-SFO, og vil oppmuntre andre aktører
i kommunen til å utforme nye aktuelle tilbud knyttet til skolefritidsordningen.
Gratis trygghetsalarm for personer med inntekt under 2G
Ordningen med trygghetsalarm er en ordning som bidrar til økt trygghet for hjemmeboende.
Trygghetsalarmen avlaster dessuten hjemmetjenesten med tilsynsoppgaver slik at de i stedet kan
ha fokus på andre oppgaver. Det er positivt at rådmannen i sitt forslag anbefaler at

Trygghetsalarm fortsatt skal være gratis for personer med inntekt under 2 G. Dette støtter
Malvik FrP fullt ut, og slipper denne gangen å fremme eget forslag om ordningen.
Kirkelig fellesråd
Malvik FrP mener at kirkelig fellesråd bidrar med et viktig arbeid i kommunen, og ser
utfordringen man har med å drifte forsvarlig innenfor rådmannens foreslåtte bevilgninger. Vi
foreslår derfor at bevilgningen til kirkelig fellesråd økes med 300 000,- for 2017.
Salg av aksjene i Trønderenergi
Malvik kommune har aksjer i Trønderenergi for ca. 35 000 000 kroner. Malvik FrP mener at det
må jobbes aktivt for å gjennomføre et salg av disse aksjene snarest mulig. Pengene fra dette
salget må gå til nedbetaling av kommunens gjeld.
Konkurranseutsetting av tjenester
Malvik FrP er positiv til å konkurranseutsette en rekke tjenester som i dag blir utført av
kommunen. Med denne ordningen skal kommunen fortsatt ha ansvar for finansiering, tildeling,
utforming og kontroll av tjenestene, men konkurranseutsettingen vil drive frem det beste
alternativet til innbyggerne. Konkurranse er en sterk drivkraft for innovasjon, som ofte leder til
fornyelse og forbedring. I tillegg vil kommunen selv ha mulighet til å delta i anbudsrundene.
Denne ordningen mener vi vil være et viktig virkemiddel for å oppnå bedre kvalitet, økt
valgfrihet, et økt variert tilbud og mer effektivitet og utbytte av skattebetalernes penger som
brukes på de ulike tjenestene. Det som er det viktigste for Malvik FrP er at innbyggerne får
levert gode tjenester. Dette mener vi også vil være med på å utvikle mulighetene til at små og
mellomstore bedrifter kan utvikle seg i kommunen. Dette vil på sikt føre til større mangfold og et
bedre tilbud i kommunen vår.
Malvik FrP legger til grunn NHO Service sin mulighetsstudie for 2016, i dette budsjettforslaget.
http://www.nhoservice.no/getfile.php/Filer/Kommuneanalyser/2016Nye%20versjoner/1663%20Malvik.pdf
Vi vil imidlertid understreke at denne rapporten ikke må sees på som en fasit, men viser hva
slags potensial kommunen har, dersom man velger de beste løsningene. Målsettingen er altså
økt produktivitet og mer velferd ut av de økonomiske ressursene som kommunen disponerer. Det
er en viktig forutsetning av man ikke ønsker kvalitetsreduksjoner eller dårligere arbeidsvilkår.
Det er også viktig å merke seg at en privat leverandør av offentlige tjenester bare kan få utbetalt
fullt vederlag dersom tjenestene oppfyller kommunens krav til kvalitet og tilgjengelighet.
Dersom den private leverandøren ikke makter å levere denne kvaliteten, kan kommunen si opp
avtalen eller velge den bort når kontraktstiden er over. Oslo, Stavanger og Bærum er kommuner
som har hatt flere privatdrevne sykehjem de siste årene. Disse privatdrevne hjemmene har i
flere år toppet listen over de mest populære i alle tre kommunene. Bedriftene i tilknytning til
NHO Service sine analyser har også en lønn og lønnsutvikling som er på samme linje som
Malvik kommune. Det er en utbredt påstand at det er dårlige pensjonsvilkår i disse private
bedriftene, men en utredning av Norwegian Insurance Partner viser at privat pensjon er
konkurransedyktig sammenlignet med offentlig pensjon. Det som er forutsetningen er at
arbeidstaker jobber til fylte 67 år, noe som er et sentralt mål for norsk arbeidslivspolitikk og
pensjonsforliket.
Malvik har pr. i dag en relativt ung befolkning, men fra 2020 tyder prognosene på en sterkere
økning i antall innbyggere over 80 år. Våre eldre vil altså bli enda flere, og det vil kreve flere
ressurser i årene fremover. Kommunen bør derfor ha en målsetting om et større mangfold av
tilbud i eldreomsorgen, og tilby våre brukere økt valgfrihet.
Salg av kommunale eiendommer:

Antatt verdi

Reduserte renter/avdrag

Maxboeiendommen + lagerhall (leieinntekt 600 000,-)
Hommelvik barnehage
Nesset (omregulert til boligformål)
Totalt

12 mill.
4 mill.
10 mill.

Reduserte driftsutgifter:
Reduksjon i renter og avdrag etter salg av kommunale eiendommer
Egenfinansiering av kulturskolen
Reduksjon til 50 % stilling (som tidligere) for varaordfører
250 000,Nedleggelse av utvalg
Totalt

120 000,240 000,600 000,960 000,960 000,4 500 000,414 000,6 124 000,-

Inntjening ved beste praksis/konkurranseutsetting av tjenester, i følge NHO Service sin
mulighetsstudie av Malvik kommune for 2016:
Innsparingspotensial sykehjemsdrift
9 mill.
Innsparingspotensial FDV
4 mill.
Innsparingspotensial renhold
3 mill.
Innsparingspotensial hjemmetjenester
18 mill.
Totalt innsparingspotensial ved beste praksis/ konkurranseutsetting
34 mill.

Økte utgifter etter følgende forslag:
Sommeråpning av en kommunal barnehage
Støtte til kultur og frivillige lag og org. for barn og unge
Folkebad på Vikhammer
Kirkelig fellesråd
Reduksjon av eiendomsskatt
Totalt

200 000,1 000 000,130 000,300 000,15 000 000,16 630 000,-

Reduserte driftsutgifter for 2016
Økte driftsutgifter etter forslag fra FrP for 2016
Resultat for 2016 som kan overføres til disposisjonsfond

40 124 000,16 630 000,23 494 000,-

Forslag til behandling under budsjettsak:
1. Åpningstider i barnehagene
Kommunestyret ber Rådmannen starte et arbeid der de kommunale barnehagene skal
tilrettelegge i størst mulig grad for fleksible åpningstider, i samsvar med
brukernes/foreldrenes behov i de ulike barnehagene.
For å gi et tilfredsstillende tilbud innfører kommunen en ordning der en kommunal
barnehage holder åpent i sommerferien.
2. Salg av Maxboeiendommen

Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med salg av Maxboeiendommen og
tilhørende lagerhall på nabotomt. Inntektene fra salget skal utelukkende gå til
nedbetaling av lån.
3. Salg av eiendommen Nesset i Hommelvik
Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med en sak om omregulering av
næringsarealet Nesset i Hommelvik, til boligformål. Når omreguleringen er gjennomført
skal området legges ut for salg, og inntektene fra salget skal utelukkende gå til
nedbetaling av lån.
4. Salg av eneboliger i Muruvik
Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med salg av eneboliger i Muruvik,
som ble innløst med bakgrunn i at det skulle bygge ny veiløsning til Muruvik havn.
Inntektene av salget skal gå til utbyggingen av veialternativ 6.
5. Utvikling av Mostadmark
Rådmannen bes om å gå i dialog med Mostadmarks største grunneier, Meråker Bruk, for
å undersøke mulighetene for etablering av nytt bolig- og/eller hyttefelt i Mostadmark.
Rådmannen bes også om å gjøre en vurdering av hva som ev. må gjøres av planarbeid
for at denne utviklingen kan realiseres i Mostadmark.
6. Konkurranseutsetting av FDV i Malvik kommune
Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med konkurranseutsetting av
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i Malvik kommune. Dette med bakgrunn i at man
skal oppnå økt produktivitet og kvalitet i tjenestene som kommunen finansierer, og har
ansvaret for. Prosessen søkes gjennomført som virksomhetsoverdragelse der man prøver
å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse i den nye virksomheten.
7. Konkurranseutsetting av renholdstjenestene i Malvik kommune
Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med konkurranseutsetting av
renholdstjenestene i Malvik kommune. Dette med bakgrunn i at man skal oppnå økt
produktivitet og kvalitet i tjenestene som kommunen finansierer, og har ansvaret for.
Prosessen søkes gjennomført som virksomhetsoverdragelse der man prøver å finne en
løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse i den nye virksomheten.
8. Konkurranseutsetting, drift av hjemmebaserte tjenester, og Hommelvik og Vikhammer
helsetun. Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med konkurranseutsetting av
driften til hjemmebaserte tjenester, Hommelvik og Vikhammer helsetun. Dette med
bakgrunn i at man skal oppnå økt produktivitet og kvalitet i tjenestene som kommunen
finansierer, og har ansvaret for. Prosessen søkes gjennomført som
virksomhetsoverdragelse der man prøver å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud
om ansettelse i den nye virksomheten.
9. Reduksjon av eiendomsskatt
Innkrevingen av eiendomsskatt i Malvik kommune for 2017 halveres, med utgangspunkt i
formannskapets innstilling til budsjett.
10. Åpent folkebad på Vikhammer
Kommunestyret ber rådmannen igangsette et arbeid der det åpnes for gratis folkebad på
Vikhammer, en dag i uka.

11. Økt satsing på helsesøstertjenesten
Kommunestyret ber rådmannen omprioritere bruken av en stilling innenfor
koordinerende enhet, og heller bruke denne ressursen til en helsesøsterstilling i
kommunen.
12. Kirkelig fellesråd
For å sikre en forsvarlig drift økes bevilgningen til kirkelig fellesråd med 300 000,- for
2017.
13. Reduksjon av stilling til varaordfører og nedleggelse av utvalg
Med virkning fra 1. januar 2017 avvikles ordningen med utvalg for areal og
samfunnsplanlegging, helse og velferd, og oppvekst og kultur. Godtgjøringer til disse
utvalgene skal derfor utgå. Saksbehandling knyttet til disse utvalgene legges inn under
formannskapets ansvarsområde. Den økte stillingsandelen til varaordfører med virkning
fra 1. januar 2016 reduseres, slik at man får en reduksjon i lønnskostnader på 250 000,-.

Torgeir Anda (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Anda (V), Dalhaug (KrF) og
Walseth(PP):
1. Rådmannen utreder bygging av gang- og sykkelsti på strekningen mellom Saksvikkorsen og
Aunkleiva. Rådmannen tar kontakt med fylkeskommunen og Miljøpakken for å realisere
prosjektet.
2. Målet er at dette realiseres innen 2020.

Ingrid Aune (AP) fremmet følgende forslag på vegne av Bernt-Ole Ravlum (AP):
Eventuell endring av rammene for Kirkelig Fellesråd tas opp ved revidering av budsjett. Her
forventes det at rådmannen etter dialog med kirkelig fellesråd legger fram en mer presis og
konkret beskrivelse av hvilke administrative oppgaver, og service opp mot publikum, man ikke
greier å løse innenfor foreslått ramme.
Det samme gjelder drift av kirkegårdene.
Det forventes også at det blir redegjort for hvilke effektiviseringstiltak som er gjort innenfor
virksomheten.

Votering:
 Lill Harriet Sandaunes helhetlige budsjettforslag på falt mot 3 stemmer (FrPs gruppe).
 Lill Harriet Sandaunes endringsforslag Reduksjon av stilling til varaordfører og
nedleggelse av utvalg falt mot 9 stemmer (FrPs gruppe, Hs gruppe og FMs representant).





Lill Harriet Sandaunes 3 endringsforslag Salg av Maxboeiendomen, Salg av eiendommen
Nesset i Hommelvik og Salg av eneboliger i Muruvik falt mot 10 stemmer (FrPs gruppe,
Hs gruppe, PPs representant og FMs representant).
Lill Harriet Sandaunes forslag Utvikling av Mostadmark falt mot 10 stemmer (FrPs
gruppe, Hs gruppe, FMs representant og PPs representant).

Bernt-Ole Ravlum ønsket følgende protokolltilførsel, som også er signert av Anne S. Mostervik
(AP), Torgeir Anda (V), Knut Svisdahl (MDG), Ketil Sivertsen (SP) og Ole Herman Sveian
(SP):
Forslaget anses ivaretatt av tidligere vedtak fattet av kommunestyret i høst, og ordlyden til
Sandaune støttes derfor ikke.









Lill Harriet Sandaunes 3 endringsforslag Konkurranseutsetting av FDV i Malvik
kommune, Konkurranseutsetting av renholdstjenestene i Malvik kommune og
Konkurranseutsetting, drift av hjemmebaserte tjenester, og Hommelvik og Vikhammer
helsetun falt mot 3 stemmer (FrPs gruppe).
Lill Harriet Sandaunes endringsforslag Reduksjon av eiendomsskatt falt mot 8 stemmer
(FrPs gruppe og Hs gruppe).
Lill Harriet Sandaunes endringsforslag Åpent folkebad Vikhammer falt mot 6 stemmer
(FrPs gruppe, Vs gruppe og PPs representant).
Lill Harriet Sandaunes endringsforslag Økt satsing på helsesøstertjenesten falt mot 9
stemmer (FrPs gruppe, Hs gruppe og FMs representant).
Lill Harriet Sandaunes endringsforslag Kirkelig fellesråd falt mot 3 stemmer (FrPs
gruppe).
Bernt-Ole Ravlums tilleggsforslag ang Kirkelig fellesråd ble enstemmig vedtatt.
Lill Harriet Sandaunes endringsforslag Åpningstid i barnehagene falt mot 3 stemmer
(FrPs gruppe).

Ketil Sivertsen ønsket følgende protokolltilførsel, som også er signert av Torgeir Anda (V), Ole
Herman Sveian (SP), Anne S. Mostervik (AP), Bernt-Ole Ravlum (AP), Knut Svisdahl (MDG)
og Terje Talsnes (AP):
Intensjonen i forslaget er allerede vedtatt av kommunestyret, og støttes av undertegnede partier.
Da ordlyden i Sandaunes forslag avviker noe fra tidligere nevnte vedtak, ser vi ikke at det er
nødvendig å vedta dette på nytt i dag.





Lill Harriet Sandaunes endringsforslag Justert arealberegning i kommunale utleieboliger
og forslag til nye husleiesatser på vegne av Sandaune (FrP), Eikevik (FM), Walseth (PP)
og Lundemo (H) falt mot 13 stemmer (Hs gruppe, FrPs gruppe, Vs gruppe, KrFs
representant, PPs representant og FMs representant).
Knut Svisdahls tilleggsforslag ble vedtatt med 20 stemmer (Aps gruppe, SPs gruppe,
MDGs gruppe, Vs gruppe og SVs representant).
Torgeir Andas endringsforslag på vegne av Anda (V) og Dalhaug(KrF) ang ny
ungdomsskole og kulturarena på Vikhammer:
Pkt. 1 falt mot 3 stemmer (Vs gruppe og KrFs representant).
Pkt. 2 ble vedtatt med 21 stemmer (Vs gruppe, APs gruppe, SPs gruppe, MDGs gruppe,
SVs representant og KrFs representant).


















Pkt. 3 vedtatt med 26 stemmer (Vs gruppe, APs gruppe, SPs gruppe, MDGs gruppe,
FrPs gruppe, KrFs representant, PPs representant, SVs representant og FMs
representant).
Torgeir Andas forslag på vegne av Anda (V) og Dalhaug (KrF) ang. dirigentstøtte til
skolekorps falt mot 7 stemmer (Vs gruppe, KrFs representant, PPs representant, FMs
representant, Hs representant Anders Nordhaug og MDGs representant Frost).
Torgeir Andas forslag på vegne av Anda (V), Walseth (PP) og Dalhaug (KrF) falt mot
10 stemmer (Vs gruppe, Hs gruppe, FMs representant, KrFs representant og PPs
representant).
Ingrid Aune og Ole Herman Sveians forslag på vegne av AP, SP, SV og MDG ang
helsesøster ble vedtatt med 28 stemmer (APs gruppe, SPs gruppe, MDGs gruppe, Hs
gruppe, Vs gruppe, KrFs representant, PPs representant, SVs representant og FMs
representant).
Morten Olafsens helhetlige budsjettforslag på vegne av H, falt mot 5 stemmer (Hs
gruppe).
Astrid Dalhaugs tilleggsforslag på vegne av Dalhaug (KrF) og Tøndel (V) ble vedtatt
med 30 stemmer (Hs representant Nordhaug stemte mot).
Torgeir Andas tilleggsforslag på vegne av Anda (V) og Walseth (PP) ang. gang- og
sykkelsti Saksvikkorsen/ Aunkleiva ble vedtatt med 30 stemmer (KrFs representant
stemte mot).
Ingrid Aune og Ole Herman Sveians på vegne av AP, SV, SP og MDG tilleggsforslag
ang gang- og sykkelvei Smiskaret – Sveberg ble enstemmig vedtatt.
Ingrid Aune og Ole Herman Sveians endringsforslag på vegne av AP, SV, SP og MDG
ang effektiviseringskrav ble vedtatt med 18 stemmer (APs gruppe, SPs gruppe, MDGs
gruppe og SV representant).
Formannskapets innstilling ang effektiviseringskrav falt som en følge av dette.
Ingrid Aune og Ole Herman Sveians endringsforslag på vegne av AP, SV, SP og MDG
ang. veg Sveberg – Brattalia – Hommelvik ble vedtatt med 22 stemmer (APs gruppe,
SPs gruppe, MDGs gruppe, Vs gruppe, SVs representant, KrFs representant og PPs
representant).
Formannskapets innstilling med de vedtatte endringer og tillegg ble vedtatt med 23
stemmer (APs gruppe, SPs gruppe, MDGs gruppe, Vs gruppe, SVs representant, KrFs
representant, FMs representant og PPs representant).

Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016
Kommunestyret vedtar følgende budsjett for 2017:
3. Skattevedtak 2017
3.1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
3.2. Eiendomsskatt utskrives med kroner 4 for hver kroner 1000 av takstverdien på
eiendommer.

4. Budsjettvedtak 2017
4.1. Rådmannens forslag til budsjett for kommunekassen vedtas slik det går frem av det
spesifiserte drifts- og investeringsbudsjettet, jf. kapittel 6 i budsjettdokumentet.
4.2. Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger vedtas slik det fremgår av
budsjettdokumentet, jf. kapittel 4 og de tilhørende enkeltsaker som legges frem
behandling.
4.3. Investeringer forutsettes finansiert slik det fremgår av budsjettdokumentet, jf. tabell 3.8
i kapittel 3 og tabell 6.4 i kapittel 6.
4.4. Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2017:
4.4.1. Lån til investeringer på inntil 187,6 millioner kroner
4.4.2. Lån til startlånsordningen på inntil 50 millioner kroner
4.5. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå
de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Rådmannen gis videre
fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

Følgende endringer og tillegg vedtatt i kommunestyret 12.12.16:
 Rådmannen utreder kostnader for bygging av en hytte i marka tilgjengelig for
funksjonshemmede/bevegelseshemmede hele året. Rådmannen tar kontakt med frivillige
organisasjoner og andre interesser som kan bidra til å realisere prosjektet.


Kommunestyret ber rådmannen innarbeide i sitt budsjett forslag for 2018 økte
lønnskostnader for økt heltidsandel i Malvik kommune.
Kommunestyret ber rådmannen vurdere om modell utprøvd i andre kommuner, hvor
man øker grunnbemanningen innenfor helsesektoren og dermed får reduserte kostnader
til vikar og sykelønn kan gjennomføres i Malvik. Kommunestyret ber rådmannen om å
se dette i sammenheng med arbeidet for å øke nærværskulturen i Malvik.



Effektiviseringskrav:
De budsjettkorrigeringene som er gjort forutsettes løst gjennom effektivisering som
håndteres ved at virksomhetene ikke fullt ut får kompensert anslått prisvekst i 2017 og
framover. For 2017 utgjør dette kr 320 000,-.



Kulturskolen:
1. Ved at man kun godtok halvparten av økningen for betalingssatsene i kulturskolen
som ble foreslått fra rådmannen gir dette en merkostnad i forhold til budsjett på ca kr
90000. Inndekning av dette forutsettes løst med midler fra effektiviseringsgevinsten. Ved
gjennomgang av betalingssatsene i kulturskolen har vi fått informasjon fra rådmannen
om at Malvik kommune har en relativt høy andel av subsidiering pr. elev.
2. Kommunestyret ber rådmannen foreta en gjennomgang av kostnadsprofilen ved
kulturskolen sammenlignet med andre kommuner for å, redusere kostnadene og/eller øke
inntektene uten at det påvirker betalingssatsene.



Veg Sveberg – Brattalia
Kommunestyret ønsker ikke å prioritere bygging av hele vegforbindelse Sveberg –
Hommelvik nå. Vi erkjenner imidlertid at kommunen har en forpliktelse overfor eieren
av g.nr. 48 bnr 217 jfr. avtale av 16.11.06. Kommunestyret ber om at det startes

detaljplanlegging av veg mellom Sveberg og Brattalia for å oppfylle ovennevnte
forpliktelser.
Kommunen har et tilgrensende område som er aktuelt for utbygging, og som via denne
veiløsningen vil være lett tilgjengelig. Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeide
med klargjøring av dette området slik at inntektene fra salg av tomtearealer der kan
brukes som delfinansiering av vegløsningen. Samtidig ber kommunestyret om at
alternative trasevalg gjennomgås på nytt for siste del av vegen mellom Brattalia og
Hommelvik. Ett mulig alternativ som må vurderes er å komme ned på Fv 950 ved «Røde
Kors huset». Kommunestyret erkjenner også at dette vedtaket kan kreve endring av
rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner for Svebergmarka. Vi ber derfor om at dette
vurderes og fremmes til politisk orientering i ARESAM. Investeringsmidler i 2020
strykes og innarbeides på nytt i økonomiplanen 2018 – 2021 etter at prosjekteringen etter
nye føringer er gjennomført og oppdaterte kalkyler foreligger. I veganlegget har
kommunen et ønske om å gjøre bruk av overskuddsmasser fra tunnelbyggingen i
forbindelse med utvidelsen av E6. Dersom det blir aktuelt med mellomlagring av disse
massene i påvente av prosjektering eller finansiering ber kommunestyret om at
Rådmannen oppretter kontakt med grunneiere i området for å forsøke å få løst dette
behovet.
Endringsforslag ØP: Stryke 40MNOK i 2020, disse midlene er knyttet til vegen.


Vedlikehold
Å investere i nye bygg er dårlig økonomi dersom bygningsmassen ikke vedlikeholdes
godt. Kommunestyret ønsker at kommunen over tid arbeider for å styrke de postene i
budsjettet som omhandler vedlikehold.



Kulvert under jernbanespor, kommunal andel:
1. «Kulvert under jernbanespor» i økonomiplan endres til «Krysningspunkt av
jernbanespor» i økonomiplan s. 13 tabell 3.7.
2. Kommunestyret mener det er viktig at Malvik kommune har en aktiv holdning til
realisering av krysningspunkt av jernbanelinjen i Hommelvik. Kommunestyret ber
dermed om at investeringsmidlene for dette tiltaket flyttes fra 2019 til 2018. NOK 10
mill.



Helsesøster:
Kommunestyret ber om at det i økonomiplanen for 2018 innarbeides en ekstra
helsesøsterstilling.



LED-gatelys:
I beregningene rundt utskifting av gatelys ber kommunestyre rådmannen se om det er
økonomisk gevinst knyttet til en raskere utskiftingstakt enn det rådmannen har foreslått i
økonomiplanen.



YMS:
Kommunestyret ber Rådmannen undersøke om det finnes søkbare midler for tilskudd om
støtte til livssynsnøytrale seremonirom som kan brukes i forbindelse med renoveringen
av Ytre Malvik Samfunnshus. Kommunestyret ber om at dette sees i sammenheng med
videre oppgradering av huset og da for eksempel små-salene i første etg. med tilhørende
fasiliteter.



Energisparetiltak:
Kommunestyret ber rådmannen undersøke muligheten for å søke ekstern støtte fra ulikt
hold til energisparetiltak i kommunale bygg hvor dette er høyt, (Eks: Ytre Malvik

samfunnshus og Hommelvik Idrettsbygg). I tillegg ber vi om at det også undersøkes
muligheter for ekstern støtte til utskifting av oljefyr. Resultatet av dette arbeidet og
eventuell finansieringsplan for kommunal andel
legges fram som egen sak til politisk behandling.


Gatebelysning:
Ordningen med påslåtte gatelys videreføres. Dette dekkes inn ved omdisponering fra det
generelle effektiviseringskravet. Kr 220000



Gang-/Sykkelvei Smiskaret – Sveberg
Kommunestyret ber Rådmannen se på kostnaden med å etablere en gang/sykkelvei
mellom Sveberg og Smiskaret som kan brukes til skolevei. Kommunestyret ber om at
man ved tilbakemeldingen i denne saken også ser investeringskostnadene opp imot
besparelser på skoleskyss.



Eventuell endring av rammene for Kirkelig Fellesråd tas opp ved revidering av budsjett.
Her forventes det at rådmannen etter dialog med kirkelig fellesråd legger fram en mer
presis og konkret beskrivelse av hvilke administrative oppgaver, og service opp mot
publikum, man ikke greier å løse innenfor foreslått ramme.
Det samme gjelder drift av kirkegårdene.
Det forventes også at det blir redegjort for hvilke effektiviseringstiltak som er gjort
innenfor virksomheten.



Miljøpartiet De Grønne fremmer et forslag der det avsettes en pott på kr. 10 000,- som
skal brukes til miljøfremmende tiltak. Midlene tildeles etter søknad fra enkeltpersoner
og/eller grupper i kommunen.



Rådmannen utreder i første halvår 2017 kostnaden for en samlet utbygging for
ungdomsskole og kulturarena på Vikhammer.



Rådmannen utreder i første halvår tiltak og driftskostnader for å opprettholde basseng og
sal på Ytre Malvik Samfunnshus.



Kommunestyret ber om at følgende forslag oversendes til Utvalg for helse og velferd og
Utvalg for oppvekst og kultur for diskusjon, og deretter til ADMIS og eventuelt
formannskap for videre behandling:
1. Alle virksomheter innen helse og velferd går gjennom sine turnuser og aktivitetsplaner
med sikte på å redusere aktiviteten og bemanningen på helg. Dette for å redusere bruken
av deltid.
2. Ved utskriving av "ferdigbehandlede" pasienter fra St Olavs Hospital som trenger
hjelp fra hjemmesykepleien/sykehjemmet, tar Malvik i utgangspunktet ikke imot
pasienter mellom fredag kl. 12.00 og mandag kl. 08.00. Unntak vurderes i hvert tilfelle
ut fra pasientens behov og kommunens evne til å imøtekomme disse med redusert
helgebemanning.
3. Alle nyansettelser som ledere og mellomledere, også internt utlyste
stillinger/stillingsbrøker, innenfor virksomheter i helse og velferd der det jobbes turnus:
Lederne skal jobbe minimum 15% stilling på helg. Dette gjelder også

fagutviklingssykepleiere og lignende stillingsbetegnelser. Når kreftkoordinatoren ikke
lenger delfinansieres av Kreftforeningen, reforhandles avtalen slik at denne også
pålegges å jobbe minimum 15% på helg.
4. Alle nye helsesøsterstillinger opprettes i et samarbeid mellom oppvekst/kultur og
helse/velferd, der helsesøstrene jobber minimum 15% stilling på helg som sykepleiere i
enten hjemmesykepleien, sykehjemmet eller avlastningsplasser for barn. Ved
nyansettelser i eksisterende helsesøsterstillinger omgjøres disse stillingene likelydende
som nyopprettede stillinger.


Rådmannen utreder bygging av gang- og sykkelsti på strekningen mellom Saksvikkorsen
og Aunkleiva. Rådmannen tar kontakt med fylkeskommunen og Miljøpakken for å
realisere prosjektet.
Målet er at dette realiseres innen 2020.

PS 86/16 Handlingsdel 2017-2021

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 21.11.2016
Status og prioriterte tiltak for perioden vedtas, med følgende tillegg og endringer:
Nytt tiltak 1.1.1:
Arbeide for at jernbanen mellom Ranheim og Hommelvik utvides til dobbeltspor og legges i
langtunell.
Nytt tiltak 2.3.2:
Barn og unge skal aktivt inviteres til dialog for å sikre reell medbestemmelse i saker som angår
dem.
Nytt tiltak 3.6.4:
Videreutvikle Malvikstien til en sammenhengende tursti mellom Stjørdal og Trondheim.
Nytt tiltak 6.4.2:
Jobbe systematisk for å snu profilen på spesialundervisning i skolen.
Nytt tiltak 7.2.3:
Utarbeide oversikt over bauta og minnesmerker med budsjett over årlige vedlikeholdskostnader.
Fremlegges politisk orientering innen utgangen av 2017.
Nytt tiltak 8.3.3:
Starte arbeidet med en felles gå- og sykkelstrategi for skoleelever, ansatte og fritidsaktiviteter i
Malvik.
Tillegg til eksisterende tiltak 12.1.1:
Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til å invitere kommunestyre, hovedtillitsvalgte,
virksomhetsledere samt ledere i ungdomsråd, eldreråd og brukerutvalg til dialog om budsjett,

økonomiplan og resultatmål i Malvik kommunen innen kommunestyrets strategimøte i juni. Jfr.
Kommunedagen i KS utviklingsnettverk 23.mai 2015 .
Annet:
Forutsettes dekt innenfor rammen.
Nytt tiltak 12.1.2:
Langsiktig og helhetlig økonomistyring i alle enheter.
Nytt tiltak 12.7.3:
Malvik kommune skal jobbe systematisk for å fremme nærværskultur i sin virksomhet herunder
jobbe for å nå en andel på minimum 60 % heltidsansatte i løpet av planperioden.

Strategiske satsningsområder og prioriterte tiltak i perioden
Rådmannen har ut fra skisserte utfordringer følgende strategiske satsningsområder for perioden:
 Samfunnsplanlegging, profilering og markedsarbeid, posisjonering i regionen
 Folkehelse- «Helse i alt vi gjør»
 Kommunikasjon, utvikling og innbyggermedvirkning
 Profesjonell, nyskapende og utadrettet organisasjonKvalitet – og kvalitetsutvikling
 Livslang læring Nyskaping og effektivisering
Dette representer områder rådmannen spesielt vil fokusere på i arbeidet med å utvikle og
effektivisere kommunen. Sammen med tiltakene i handlingsdelen vil disse områdene ha fokus i
rådmannens dialog med virksomhetene og de forutsettes lagt til grunn i virksomhetenes
utviklingsplaner.
Samfunnsplanlegging, profilering og markedsarbeid, posisjonering i regionen
Tiltak
nr.

Tiltak

1

Delta på aktuelle regionale utviklingsarenaer (både
regionalt og interkommunalt)

2

Utarbeide sentrumplan for Vikhammer

3
4

Utrede alternative reservevannsløsninger
Utarbeide en helhetlig ROS analyse for kommunen
Fremskaffe
faktagrunnlag
før
behandlng
av
kommunereformen
Arbeide for at jernbanen mellom Ranheim og Hommelvik
utvides til dobbeltspor og legges i langtunnell

5

Iverksettes
2016 –
2019
2016 –
2017
2016
2016
2015 –
2016

Referanse
til mål
1 og 11
1.2.
1.6.
1.3.
31 og 11

Folkehelse- «Helse i alt vi gjør»
Tiltak
nr.

Tiltak

Referanse
Iverksettes til mål og
veivalg

6

7

8
9
10

Delta på aktuelle regionale utviklingsarenaer (både
regionalt og interkommunalt)
Vi
skal
sørge
for
å
samordne
ulike
innbyggerundersøkelser(elevundersøkelser,
ungdata,
nasjonale prøver, Lev Vel, ) og analysere disse samlet, slik
at de kan gir kommunen oversikt over befolkningens
levekår og at relevante tiltak kan iverksettes.
Videreutvikle definerte 7 nærturområder vedtatt i
gjeldende arealdel.
Etablere «Malvikstien». Oppstart Nygården – Muruvik,
Saksvik – Vikhammer. Videreutvikle Malvikstien til en
sammenhengende tursti mellom Stjørdal og Trondheim.
Styrke kunnskapsgrunnlag og samhandling innen
folkehelse.

2016 –
2019

1, 3 og 11

2016 –
2017

1.4/ 3.1.

2016 –
2017

3.2.

2015 –
2020

3.6.

2016 –
2019

1

Iverksettes

Referanse
til mål

Kommunikasjon, utvikling og innbyggermedvirkning
Tiltak
nr.
11
12

17

Tiltak
Videreutvikle kommunens hjemmesider, inkl sosiale
media
Styrke kunnskap og ferdigheter innen kommunikasjon med
utgangspunkt i kommunens kommunikasjonsstrategi
Kommunestyret ber rådmannen ta initativ til å invitere
kommunestyre, hovedtillitsvalgta, virksomhetsledere samt
ledere i ungdomsråd, eldreråd og brukerutvalg til dialog
om budsjett, økonomiplan og resultatmål i Malvik
kommune før kommunestyrets strategimøte i juni. Jfr.
«kommunedagen» i KS utviklingsnettverk 23. mai 2015
Barn og unge skal aktivt inviteres til dialog, for å sikre
barn og unge reell medbestemmelse i saker som angår dem
Videreutvikle selvbetjente tjenester på nett og prioritere
verktøy for elektronisk samhandling

2016 –
2017
2016 –
2019

12
12

12

2
2016 –
2019

12

Kvalitet – og kvalitetsutviklingProfesjonell, nyskapende og utadrettet organisasjon
Tiltak
nr.
13
14
15

Tiltak
Videreføre arbeidet med innføring av felles elektronisk
kvalitetssystem
Utarbeide konkrete kvalitesmål og måleindikatorer for
tjenestene
Etablere møtearenaer for bedre samordning og
samhandling på tvers av fagmiljøer og sektorer
Malvik kommune skal jobbe systematisk for å fremme

Iverksettes
2016 –
2019
2016 –
2019
2016 –
2019

Referanse
til mål
12.
12
12
12

16

nærværskultur i sin virksomhet, herunder jobbe for å nå en
andel på minimum 60% heltidsansatte i løpet av
planperioden
Langsiktig og helhetlig økonomistyring i alle enheter
Gjennomføre kontinuerlig forbedringsprosesser på de ulike
virksomhetsområdene

2016 –
2019

12
12

Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Saken utsettes til kommunestyrets møte i januar 2017.
Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016
Saken utsettes til kommunestyrets møte i januar 2017.

PS 87/16 Finansrapport pr 30.9.2016
Rådmannens innstilling:
Finansrapporten tas til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016
Finansrapporten tas til orientering.
PS 88/16 Valg av representant til samarbeidsutvalget ved Sandfjæra barnehage
Rådmannens innstilling:
Som representant til samarbeidsutvalget ved Sandfjæra barnehage velges:
Som vararepresentant velges:

Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Anne Mostervik (AP) fremmet følgende forslag:
Som representant til samarbeidsutvalget ved Sandfjæra barnehage velges Trond Hoseth (AP).

Astrid Dalhaug (KrF) fremmet følgende forslag på vegne av KrF, V og PP:

Som representant til samarbeidsutvalget ved Sandfjæra barnehage velges Anne Grethe
Thorstensen.

Eva Lundemo (H) fremmet følgende forslag:
Som vararepresentant velges Ronny Farsund (H).

Forslaget fra Mostervik ble satt opp mot forslaget fra Dalhaug.
Forslaget fra Mostervik ble vedtatt med 24 stemmer mot 7 stemmer for forslaget fra Dalhaug.
Forslaget fra Eva Lundemo ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016
Som representant til samarbeidsutvalget ved Sandfjæra barnehage velges Trond Hoseth (AP).
Som vararepresentant velges Ronny Farsund (H).

PS 89/16 Søknad om fritak fra politiske verv - Knut Sjøvold
Rådmannens innstilling:






Knut Sjøvold innvilges fritak fra sine politiske verv i Malvik kommune, grunnet flytting
fra kommunen. Dersom Knut Sjøvold flytter tilbake til kommunen innen 2 år, har han
rett til å gjeninntre i sine verv.
Vararepresentant Ida Vetleseter Bøe rykker opp som fast medlem i kommunestyret.
Som nytt varamedlem til formannskapet velges:
Som nytt medlem til Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging velges:
Som ny nestleder i Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging velges:

Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016
Ketil Sivertsen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:





Ny sammensetning SPs liste til formannskapet:
2. Ketil Sivertsen (1. vara)
3. Ida Vetleseter Bøe (2. vara)
Ny sammensetning felles liste til Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging for AP, SV,
SP og MDG:
2. Ida Vetleseter Bøe (fast plass)
5. Mari Bjørnstad (1.vara)
10. Maren Hammer Ness (6.vara)
Som ny nestleder i Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging velges Anne Mostervik.

Innstillingen med forslag fra Ketil Sivertsen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016







Knut Sjøvold innvilges fritak fra sine politiske verv i Malvik kommune, grunnet flytting
fra kommunen. Dersom Knut Sjøvold flytter tilbake til kommunen innen 2 år, har han
rett til å gjeninntre i sine verv.
Vararepresentant Ida Vetleseter Bøe rykker opp som fast medlem i kommunestyret.
Ny sammensetning SPs liste til formannskapet:
2. Ketil Sivertsen (1. vara)
3. Ida Vetleseter Bøe (2. vara)
Ny sammensetning felles liste til Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging for AP, SV,
SP og MDG:
2. Ida Vetleseter Bøe (fast plass)
5. Mari Bjørnstad (1.vara)
10. Maren Hammer Ness (6.vara)
Som ny nestleder i Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging velges Anne Mostervik.

