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1/14  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.12.13  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 03.12.13 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 03.12.13 godkjennes som framlagt. 

 

  

2/14  

REFERATSAK  

 

 

Vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

  

3/14  

TILBUD OM KJØP AV AKSJER I SUMA NÆRINGSUTVIKLING AS  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune avslår tilbudet om salg av sine aksjer i Suma Næringsutvikling AS til Sibe AS. Vi ønsker 

en tettere dialog med styret i Suma Næringsutvikling AS. Kommunestyret ber rådmannen sette i gang en 

prosess i forhold til å evt. kjøpe av Sibe AS sine aksjer i selskapet. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 16.01.14: 

 

Repr. Martin Nilsen ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling da han er leder i styret. 

 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

«Frøya kommune avslår tilbudet om salg av sine aksjer i Suma Næringsutvikling AS til Sibe AS. Vi ønsker en 

tettere dialog med styret i Suma Næringsutvikling AS. Kommunestyret ber rådmannen sette i gang en prosess i 

forhold til å evt. kjøpe av Sibe AS sine aksjer i selskapet.» 

 

Innstilling: 

 

Frøya kommune aksepterer tilbud fra Sigbjørn Larsens om kjøp av kommunens 5.610 aksjer i Suma 

Næringsutvikling AS til kr. 161.455,80 (kr. 28,78 pr. aksje) 
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4/14  

FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER - SAK VEDR ANBUD KOMOPP 

AVSPILLINGSSYSTEM OG FYSISKE STASJONER  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune garanterer for en ekstrabevilgning på kr. 500.000, slik at kontrakt med antatt 

leverandør kan inngås i løpet av januar 2014. 

2. Frøya kommunestyre forutsetter at prosjektledelsen jobber intens overfor sponsorer for å få på 

plass økonomi som medfører at kommunen ikke trenger å innfri garantien. 

3. De ekstra sponsormidler som eventuelt kommer inn skal som prioritet 1 gå til dekning av de 

resterende 500.000. Midler ut over 500.000 skal gå til prioritet 2 - opprettholdelse av budsjett for 

vegg og takdekor på inntil kr 500.000. 

 

Dersom kommunen må ta ekstrabevilgningen på 500.000, jfr. pkt 1, så skal det dekkes av 

disposisjonsfondet. 

 

Enstemmig. 

 

Innstilling: 

 

1. Frøya kommune garanterer for en ekstrabevilgning på kr. 500.000, slik at kontrakt med antatt leverandør 

kan inngås i løpet av januar 2014. 

2. Frøya kommunestyre forutsetter at prosjektledelsen jobber intens overfor sponsorer for å få på plass 

økonomi som medfører at kommunen ikke trenger å innfri garantien. 

3. De ekstra sponsormidler som eventuelt kommer inn skal som prioritet 1 gå til dekning av de resterende 

500.000. Midler ut over 500.000 skal gå til prioritet 2 - opprettholdelse av budsjett for vegg og takdekor på 

inntil kr 500.000. 

 

Dersom kommunen må ta ekstrabevilgningen på 500.000, jfr. pkt 1, så skal det dekkes av disposisjonsfondet. 

 

  

5/14  

SØKNAD OM STØTTE TIL BOKPROSJEKT: AMBULANSETJENESTEN TIL LANDS OG VANNS 

PÅ FRØYA GJENNOM TRE GENERASJONER HAMMERVOLD  

 

 

Vedtak: 

 

Søknaden imøtekommes med kr. 30.000. Pengene utbetales når bokprosjektet er realisert.. 

 

Bevilgningen dekkes innenfor posten « reserverte tilleggsbevilgninger». 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 16.01.14: 

 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Søknaden imøtekommes med kr. 30.000. Pengene utbetales når bokprosjektet er realisert.. 

 

Innstilling: 

 

Søknaden imøtekommes med kr. 30.000. Pengene utbetales i 2 omganger: kr. 20.000 umiddelbart og kr. 10.000 

når bokprosjektet er avsluttet. 

 

Bevilgningen dekkes innenfor posten « reserverte tilleggsbevilgninger». 

 

  

 



5 

6/14  

EVALUERING AV TO-NIVÅMODELLEN  

 

 

Vedtak: 

1. Evalueringen og analysen vil danne grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak for å forbedre 

organisasjonen. 

2. Formannskapet orienteres jevnlig om progresjonen i arbeidet. 

3. Rådmannen iverksetter og gjennomfører evaluering av to-nivåmodellen i løpet av april 2014 

4. Rådmannen søker «OU-milder» til prosjektet, alternativt dekkes prosjektet av ledige 

lønnsmidler. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Evalueringen og analysen vil danne grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak for å forbedre organisasjonen. 

2. Formannskapet orienteres jevnlig om progresjonen i arbeidet. 

3. Rådmannen iverksetter og gjennomfører evaluering av to-nivåmodellen i løpet av april 2014 

4. Rådmannen søker «OU-milder» til prosjektet, alternativt dekkes prosjektet av ledige lønnsmidler. 

 

  

7/14  

OPPGRADERING AV HURTIGBÅTTERMINALER OG KAIER-FORPROSJEKT  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret viser til Forprosjekt for opprusting av hurtigbåtkaier i øyrekka, datert 20.12.2013. 

Ut fra de kostneder som er fremkommet i forprosjektet er det en klar forutsetning at STFK gir et tilskudd 

til utbedringene av kaiene på minimum 50% av kostnaden i samsvar med fylkestingets vedtak. I tillegg 

må det inngås leieavtale om anløpsavgift som skal dekke en betydelig andel av kommunens del av 

invesetringskostnaden. 

 

Når det gjelder anløp av Sauøya og opprusting av dagens kai til en kostnad på kr. 12,5 mill så er dette 

alternativet uaktuelt. Kommunestyret vil imidlertid vurdere å opprettholde Sauøya som anløpssted, 

dersom det er mulig å anlegge en betong flytekai til en kostnad på inntil  

kr. 5 mill inkl. prosjekteringskostnad og under forutsetning av at STFK også til en slik løsning dekker 

minimum 50% av investeringskostnaden. 

 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem avtaler med STFK/AtB når det gjelder 

kaiopprusting i henhold til forprosjektet og de økonomiske forhold omkring både investeringskostnaden 

og selve leieavtalen(anløpsavgift). Avtalene legges frem for formannskapet til godkjenning før det 

igangsettes detaljprosjektering av de ulike kaiarbeidene. 

 

Innspill fra Sauøy velforening tas også med i den videre vurderingen. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 16.01.14: 

 

Skriv fra Sauøy velforening ble lagt fram i møtet. 

 

Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet samt de 2 siste setningene i 2. avsnitt tas ut : 

 

«Innspill fra Sauøy velforening tas også med i den videre vurderingen» 
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Innstilling: 

 

Kommunestyret viser til Forprosjekt for opprusting av hurtigbåtkaier i øyrekka, datert 20.12.2013. 

Ut fra de kostneder som er fremkommet i forprosjektet er det en klar forutsetning at STFK gir et tilskudd til 

utbedringene av kaiene på minimum 50% av kostnaden i samsvar med fylkestingets vedtak. I tillegg må det 

inngås leieavtale om anløpsavgift som skal dekke en betydelig andel av kommunens del av 

invesetringskostnaden. 

 

Når det gjelder anløp av Sauøya og opprusting av dagens kai til en kostnad på kr. 12,5 mill så er dette 

alternativet uaktuelt. Kommunestyret vil imidlertid vurdere å opprettholde Sauøya som anløpssted, dersom det er 

mulig å anlegge en betong flytekai til en kostnad på inntil  

kr. 5 mill inkl. prosjekteringskostnad og under forutsetning av at STFK også til en slik løsning dekker minimum 

50% av investeringskostnaden. 

Dersom flytekai ikke kan anlegges innenfor en kostnad på kr. 5 mill og forutsatt et tilskudd på 50% fra 

fylkeskommunen, så ser kommunestyret ingen mulighet for å bevilge midler for opprusting av kai som 

tilfredsstiller de krav som AtB har stilt. Dette betyr at dersom eksisterende kai må stenges av sikkerhetsmessige 

grunner og AtB finner at dagens kai ikke kan benyttes, så legges Sauøya ned som anløpssted for offentlig 

kommunikasjonsmidler. 

 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem avtaler med STFK/AtB når det gjelder 

kaiopprusting i henhold til forprosjektet og de økonomiske forhold omkring både investeringskostnaden og selve 

leieavtalen(anløpsavgift). Avtalene legges frem for formannskapet til godkjenning før det igangsettes 

detaljprosjektering av de ulike kaiarbeidene. 

 

  

8/14  

KJØPEKONTRAKT - EIENDOMMENE GNR. 21, BNR. 62 OG 182  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten for erverv av eiendommene Gnr. 21, 

bnr. 62 og 182 på Sistranda. Kjøpesummen inklusive omkostninger for tinglysing av skjøte dekkes over 

budsjettpost 0.2800.5500.325.551320 – Sistranda sentrum – Innløsning. 

 

Enstemmig. 

 

Innstilling: 

 

Frøya kommunestyre godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten for erverv av eiendommene Gnr. 21, bnr. 62 og 

182 på Sistranda. Kjøpesummen inklusive omkostninger for tinglysing av skjøte dekkes over budsjettpost 

0.2800.5500.325.551320 – Sistranda sentrum – Innløsning. 

 

  

9/14  

KJØP AV NY BRANNBIL  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret viser til situasjonen som er oppstått som følge av at en av brannbilene ved 

hovedbrannstasjonen er vraket. 

For at man skal få beredskapen opp på tilfredsstillende nivå i forhold til godkjent brannordning, utlyses 

det anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart som mulig. Det er en forutsetning at ny 

brannbil i utgangspunktet kan plasseres i eksisterende garasje. Dersom man ut fra innkomne anbud 

innstiller på kjøp av en brannbil som ikke tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem for 

formannskapet før endelig antakelse av anbud. 

 

Videre gis rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for oppdekning av 

beredskapen frem til ny bil er på plass. 
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De nye bilene, samt leie/kjøp av brukt bil i en overgangsfase, finansieres ved låneopptak og 

forsikringsoppgjøret for den vrakete bilen. Total bevilgning begrenses til kr. 2,5 mill inkludert 

forsikringsoppgjøret. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 16.01.14: 

 

Ordfører Berit Flåmo ba om at hennes habilitet blir vurdert da Eidsvåg transport ble nevnt i diskusjonen og  

Knut Eidsvåg er gift med ordføreren. 

 

Innstilling: 

 

Kommunestyret viser til situasjonen som er oppstått som følge av at en av brannbilene ved hovedbrannstasjonen 

er vraket. 

For at man skal få beredskapen opp på tilfredsstillende nivå i forhold til godkjent brannordning, utlyses det 

anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart som mulig. Det er en forutsetning at ny brannbil i 

utgangspunktet kan plasseres i eksisterende garasje. Dersom man ut fra innkomne anbud innstiller på kjøp av en 

brannbil som ikke tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem for formannskapet før endelig antakelse av 

anbud. 

 

Videre gis rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for oppdekning av beredskapen 

frem til ny bil er på plass. 

 

De nye bilene, samt leie/kjøp av brukt bil i en overgangsfase, finansieres ved låneopptak og forsikringsoppgjøret 

for den vrakete bilen. Total bevilgning begrenses til kr. 2,5 mill inkludert forsikringsoppgjøret. 

 

  

10/14  

ODA FRA HAVET - SØKNAD OM STØTTE  

 

 

Vedtak: 

 

Vi har tidligere utsatt denne saken på bakgrunn av at vi ikke har fått på plass en spelstrategi. Vi har enda 

ikke fått den plass, men på grunn av behov for avklaring på søknaden gjør vi flg. vedtak: 

 

Frøya kommune ser meget positivt på initiativet med å skape et spel på Mausund.  Vi anser det uheldig at 

spelet settes opp samme helg som Suladagene arrangeres, og ber derfor arrangøren av spelet om å finne 

en alternativ helg for sitt arrangement. Under forutsetning av at dette lar seg gjøre, innvilges Vidar 

Oskarson kr. 100 000 i engangstilskudd for å sette opp ”Oda fra havet”. Tilskuddet belastes reserverte 

tilleggsbevillgninger. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 16.01.14: 

 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

«Vi har tidligere utsatt denne saken på bakgrunn av at vi ikke har fått på plass en spelstrategi. Vi har enda ikke 

fått den plass, men på grunn av behov for avklaring på søknaden gjør vi flg. vedtak: 

 

Frøya kommune ser meget positivt på initiativet med å skape et spel på Mausund.  Vi anser det uheldig at spelet 

settes opp samme helg som Suladagene arrangeres, og ber derfor arrangøren av spelet om å finne en alternativ 

helg for sitt arrangement. Under forutsetning av at dette lar seg gjøre, innvilges Vidar Oskarson kr. 100 000 i 

engangstilskudd for å sette opp ”Oda fra havet”. Tilskuddet belastes reserverte tilleggsbevillgninger.» 
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Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune ser meget positivt på initiativet med å skape et spel på Mausund og innvilger Vidar Oskarson 

kr. 100 000 i engangstilskudd for å sette opp ”Oda fra havet”. Tilskuddet belastes reserverte 

tilleggsbevillgninger. 

 

  

11/14  

BAUTA PÅ TITRAN - RENOVERING  

 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes.   

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 16.01.14: 

 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

«Saken utsettes.» 

 

Innstilling: 

 

Frøya kommune bevilger kr. 297 000 til renovering av bautaen på Titran. Kostnadene dekkes ved bruk av 

ubundet investeringsfond kto. 253080010.  Rådmannen oppfordres videre å søke andre offentlige instanser samt 

private om å bidra til at minnesmerket fremstår i god stand. 

 

  

12/14  

SPILLEMIDLER 2014 - PRIORITERINGER  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunes prioriteringer av spillemiddelsøknader 2014 – ordinære anlegg: 

 

1. Mausund svømmehall – rehabilitering 

2. Frøya Idrettspark – løpebaner 

3. NMK Frøya – klubbhus/tribuner 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunes prioriteringer av spillemiddelsøknader 2013 – ordinære anlegg: 

 

1. Mausund svømmehall – rehabilitering 

2. Frøya Idrettspark – løpebaner 

3. NMK Frøya – klubbhus/tribuner 
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13/14  

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HEDLEY IVERSEN  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Representanten Hedley Iversen innvilges fritak fra alle sine politiske verv for resten av perioden på grunn 

av helsemessige årsaker. 

 

Dette medfører følgende endringer i ulike råd og utvalg: 

 

Torill M. Pettersen blir fast medlem i kommunestyret. 

Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges: Eli Ann Karlsen. 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges: Torill M. Pettersen. 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges: Kristin R. Storø. 

Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 16.01.14: 

 

Saken ble lukket: Kommunelovens § 13.  

 

Flg. omforente forslag til innstilling ble fremmet: 

 

Representanten Hedley Iversen innvilges fritak fra alle sine politiske verv for resten av perioden på grunn av 

helsemessige årsaker. 

 

Dette medfører følgende endringer i ulike råd og utvalg: 

 

Torill M. Pettersen blir fast medlem i kommunestyret. 

Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges: Eli Ann Karlsen. 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges: Torill M. Pettersen. 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges: Kristin R. Storø. 

Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken. 

 

Innstilling: 

 

Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 

 

  

14/14  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Nordskag oppvekstsenter: 

Repr. Arvid Hammernes ble erklært inhabil under orienteringen med bakgrunn i at han jobber med prosjektet. 

Arvid Hammernes ga en orientering som fagperson og omdelte 2 møtereferat samt en ny framdriftsplan. 

Formannskapet ber om at saken får høyeste prioritet i administrasjonen. 

Formannskapet ber om at det gis orientering til Formannskapet  hver måned om framdrifta 

 

Rådmannen har laget et administrativt årshjul som ble presentert for formannskapet. 

 

Byåsen håndball v/ Svein Berg har tatt kontakt med ordføreren vedr. samarbeid om profilering.  Det er uaktuelt 

at Frøya kommune går inn med sponsormidler.  Næringslivet og håndballmiljøet på Frøya er koblet på saken.  

 

Offisiell åpning av Beinskardet 6. februar. Ønsker at formannskapet gir et øremerket beløp til kunst. 

Ordføreren ønsker en orientering på neste formannskap om Beinskardet.   

 

Veldig bra temaer på møtet med Hitra og Trondheim.  Dette vil kanskje bedre og utvikle samarbeidet på mange 

områder. 
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Arvid ønsker en dialog også med fylkeskommunen. 

 

Repr. Aleksander Søreng: Har ordføreren tatt kontakt med Fylkeskommunen og ATB vedr. nye rutetider og 

priser?  

Ordføreren har vært i kontakt med Fylkeskommunen og ATB. Ordføreren skal ha møte med dem 22.01. om 

øyrekka og båtruter. 

 

Repr. Aleksander Søreng: Siste møte var det befaring på Dyrøy oppvekstsenter.  Er det gjort noe med 

utbedringer etter møtet? 

Repr. Helge Borgen: Fikk henvendelse fra Teknisk.  En del utbedringer vil de foreta i vinterferien.  

Repr. Arvid Hammernes: Stort fokus på toalettforholdene.  Det er laget alternativer på nye toalettløsninger som 

er presentert for virksomhetslederen. Løsninger er 1 handicaptoalett samt 2 toalettrom med toalett.  Siste 

forslaget er oversendt virksomhetslederen, men avventer tilbakemelding.  Utbedringene vil sannsynligvis skje i 

vinterferien.  Handicaptilkomst vil bli ta litt senere samt tetting av taket. 

Formannskapet ber om at virksomhetslederen må på banen. 

 

Ordføreren: Åpningen av tunellen ved Vasslag var flott.  Hadde et møte vedr. tungtransport og trafikksikkerhet 

som vil fortsette. Ting er på gang. 

 

Repr. Arvid Hammernes: Etterlyser næringsplana. 

Rådmannen vil gi dette mere trykk når den nye næringsrådgiveren er på plass. 

 

Rådmannen orienterte om endringer i administrasjonen. 

 

Repr. Aleksander Søreng: Ber om sak vedr. ”Hjem for en femtilapp”. 

 

  

15/14  

KJØP AV PARSELL AV EIENDOMMEN GNR. 21, BNR. 1 - TOMT TIL VENTILHUS FOR 

VANNFORSYNINGEN  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune vedtar å kjøpe en parsell av eiendommen gnr. 21, bnr. 1 i henhold til kjøpekontrakt, 

underskrevet av selger 09.01.14. 

 

Kjøpesummen på ca. kr 22.500,- + omkostninger med gebyrer finansieres fra prosjektet med legging av 

vannledning til Nordhammervika.   

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 16.01.14: 

 

Repr. Arvid Hammernes ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling da han er saksbehandler. 

 

Innstilling: 

 

Frøya kommune vedtar å kjøpe en parsell av eiendommen gnr. 21, bnr. 1 i henhold til kjøpekontrakt, 

underskrevet av selger 09.01.14. 

 

Kjøpesummen på ca. kr 22.500,- + omkostninger med gebyrer finansieres fra prosjektet med legging av 

vannledning til Nordhammervika.   

 

  

 


