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Merknader:

l. Orientering ang. SUA (Servicesenter for utanlandske arbeidstakere) ved daglig leder
Lasse Horvik.

2. Orientering ang. folkehelseprofil ved samfunnsmedisiner Ingrid Kristiansen.



3. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.
4. Espen Håvard Haugan tiltrådde under behandling av saken 182/16 da rep. Kristin

Strømskag er innhabil. Hauan var også tilstede under behandling av sakene 183/16,
184/16 og sak 185/16. Strømskag tiltrådde før behandling av sak 186/16.
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173/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 29.09.16

Vedtak:

Protokoll frå møte 29.09.16 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll frå møte 29. 09. 16 godkjennes som framlagt.

174/16
TERTIALRAPPORT, 2 TERTIAL 2016

Vedtak:

Tertialrapport for Z.tertial 2016 tas til orientering.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Tertialrapport for 2. tertial 2016 tas til orientering.

175/16
BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETTET 2016

Vedtak:

Saken sendes tilbake med ønske om forslag til ny inndekning for gjeldende investeringsprosjekter.
Dette med bakgrunn i at ubrukte lånemidler frå 2015, jfr. framlagt regnskap i kommunestyrets møte i
mai 2015, har en saldo på kr. 56.887.119,-

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 27. 10. 16:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap/Sv:

«Saken sendes tilbake med ønske om forslag til ny inndekning for gjeldande investeringsprosjekter.
Dette med bakgrunn i at ubmkte lånemidler frå 2015, jfr. framlagt regnskap i kommunestyrets møte i mai 2015,
har en saldo på kr. 56. 887. 119, -«

Enstemmig.

Rådmanns forslag:

Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjettet for 2016 som følger, da følgene investeringsprosjekter
ikke er fullført i tidligere år. Ubrukte lånemidler overføres frå regnskapet for 2015 til investeringsbudsjett for
2016 slik:



111302 EDB 1066475 266619

340003 NYE SENGER SYKEHJEMMET 80000 20000

551304 RENOVERINGSISTRANDA SKOLE 1501276 375319

551306 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER 6995646 1748912

551311 PÅKOSTNADERKOMMUNALEBYGG 1287144 321786

551315 NÆRINGSAREAL 400000 100000

551319 UTSKIFTNING LEDNINGSNEH 11917 2979

551322 SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN 336 000 84 000

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 344254 86064

551329 ASFALTERING KOMM. VEGER 6898 1725

551330 PÅKOSTNING VANNRESERVOAR 1986104 O

551334 NY TRAKTOR 532500 133125

551334 NY TRAKTOR 177500 44375

551335 NORDHAMMERVIKNÆRINGSPARK 81375 20344

551336 SKARPNESETNÆRINGSPARK 2049390 512348

551337 Boligfelt Dyrøy 1600000 400000

551341 Brannstasjon Sistranda 882212 220553

551342 Dyrøy oppvekstsenter 994759 248690

551343 BOLIGFELT HOIAHAUAN 4900000 O

551355 NyBrannbil 600000 150000

551358 LIGGEKAISISTRANDA 406090 101523

551359 Sistranda idrettspark 9380002 2345001

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 292230 73058

551362 KVALITETSHEVINGAVMATRIKKELKARTET 40000 10000

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 9875000 O

551366 AJOURHOLDAVKART(GEOVEKSTPROSJEKTET) 200000 50000

551368 BOLISATSNING 4000000 1000000

551369 BRANNVARSLINGSANLEGGKOMMUNEHUSET 400000 100000

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 140000 35000

551375 NYTTHØYDEBASSENG-BERGHEIA 6000000 O

551376 NYHHØYDEBASSENG-BREMNESTUVA 8000000 O

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 3448544 O

551379 RAMMEPLAN AVLØP 137033 O

551380 SANERING AV AVLØP MAUSUND(MÅØYHOLET) 1342974 O

551381 TIRETTELEGGING-TRYGDEBOLIGPÅHAMARVIK 240000 60000

551388 UTBYGGING BEINSKARDET-BYGGETRINN 2 3146986 786747

551390 Tomt Hamarvik/Vegvesenet 357000 O

551422 KOMMUNEDELPLANEN-SISTRANDA 524223 131056

551423 HELHETLIGIDRETTSPARK/MARKAPROSJEKT 200000 50000

551424 HELHETLIG IDRETTSPARK/SJØSPORT 400000 100000

551425 HELHETLIGIDRETTSPARK/UTEOMRÅDERSISTRANDA SKOLE 600000 150000

74963532 9729219

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

bundne driftsfond

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lénemidler

lånemidler

lanemidler

lånemidler

lånemidler
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lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

UBUNDNE KAPITALFOND

UBUNDNE KAPITALFOND

UBUNDNE KAPITALFOND

Finansieres:

Lånemidler: 73586032

Bundne driftsfond: 177 500

Ubundnekapitalfond: 1200000

Momskompensasjon: 9729219

Fait enstemmig.



Forslag til vedtak:

Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjettet for 2016 som følger, da følgene investeringsprosjekter
ikke er fullført i tidligere år. Ubrukte lånemidler overføres frå regnskapet for 2015 til investeringsbudsjett for
2016 slik:

111302 EDB 1066 475

340003 NYE SENGER SYKEHJEMMET 80 000

551304 RENOVERINGSISTRANDA SKOLE 1501276

551306 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER 6 995 646

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 1287144

551315 NÆRINGSAREAL 400000

551319 UTSKIFTNING LEDNINGSNETT 11917

551322 SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN 336000

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 344254

551329 ASFALTERINGKOMM.VEGER 6898

551330 PÅKOSTNINGVANNRESERVOAR 1986104

551334 NY TRAKTOR 532500

551334 NY TRAKTOR 177500

551335 NORDHAMMERVIKNÆRINGSPARK 81375

551336 SKARPNESETNÆRINGSPARK 2049390

551337 Boligfelt Dyrøy 1600000

551341 Brannstasjon Sistranda 882 212

551342 Dyrøy oppvekstsenter 994 759

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 4900000

551355 NyBrannbil 600000

551358 LIGGEKAI SISTRANDA 406 090

551359 Sistranda idrettspark 9380002

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 292 230

551362 KVALITETSHEVINGAVMATRIKKELKARTET 40000

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 9875000

551366 AJOURHOLDAVKART(GEOVEKSTPROSJEKTET) 200000

551368 BOLISATSNING 4000000

551369 BRANNVARSLINGSANLEGGKOMMUNEHUSET 400000

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 140000

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 6000000

551376 NYTTHØYDEBASSENG-BREMNESTUVA 8000000

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 3448544

551379 RAMMEPLAN AVLØP 137033

551380 SANERING AV AVLØP MAUSUND(MÅØYHOLET) 1342974

551381 TIRETTELEGGING - TRYGDEBOLIG PÅ HAMARVIK 240 000

551388 UTBYGGING BEINSKARDET-BYGGETRINN 2 3146986

551390 Tomt Hamarvik/Vegvesenet 357 000

551422 KOMMUNEDELPLANEN-SISTRANDA 524223

551423 HELHETLIGIDRETTSPARK/MARKAPROSJEKT 200000

551424 HELHETLIG IDRETTSPARK/SJØSPORT 400000

551425 HELHETLIGIDRETTSPARK/UTEOMRÅDERSISTRANDA SKOLE 600000

74 963 532

266619 lånemidler

20000 lånemidler

375319 lénemidler

1748912 lånemidler

321786 lånemidler

100000 lånemidler

2979 lånemidler

84 000 lånemidler

86064 lånemidler

l 725 lånemidler

O lånemidler

133 125 lånemidler

44 375 bundne driftsfond

20 344 lånemidler

512348 lånemidler

400000 lånemidler

220553 lånemidler

248 690 lånemidler

O lånemidler

150000 lånemidler

101523 lånemidler

2 345 001 lånemidler

73058 lånemidler

10000 lånemidler

O lånemidler

50 000 lånemidler

1000000 lånemidler

100000 lånemidler

35 000 lånemidler

O lånemidler

O lånemidler

O lånemidler

O lånemidler

O lånemidler

60000 lånemidler

786747 lånemidler

O lånemidler

131056 lånemidler

50000 UBUNDNE KAPITALFOND

100000 UBUNDNE KAPITALFOND

150000 UBUNDNE KAPITALFOND

9 729 219



Finansieres:

Lånemidler: 73586032

Bundne driftsfond: 177 500

Ubundne kapitalfond: 1200000

Momskompensasjon: 9729219

176/16
EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2016

Vedtak:

Egenkapitalinnskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet

Frøya kommune må betale inn sin andel av egenkapitalinnskudd til KLP i 2016.
Egenkapitalinnskuddet KLP 2016 er på kr l 104 640 kr.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Egenkapitalinnskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet

Frøya kommune må betale inn sin andel av egenkapitalinnskudd til KLP i 2016.
Egenkapitalinnskuddet KLP 2016 erpå kr l 104 640 kr.

177/16
BUDSJETTJUSTERING 2016 - VOKSENOPPLÆRINGEN

Vedtak:

Kommunestyret vedtar å flytte budsjett for norskundervisningen for arbeidsinnvandrere frå
Voksenopplæringen til Servicesenteret, kr 125 000.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å flytte budsjett for norskundervisningen for arbeidsinnvandrere frå Voksenopplæringen
til Servicesenteret, kr 125 000.

178/16
SALG AV AKSJER, KYSSTLAB-PREBIO AS

Vedtak:

Frøya kommune vedtar å ikke seige sine aksjer i Kystlab-PreBIO AS.

Enstemmig.



Kommunestyrets behandling i møte 27. 10.16:

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:

«Frøya kommune vedtar å ikke seige sine aksjer i Kystlab-PreBIO AS»

Enstemmig.

Rådmanns forslag:

Frøya kommune vedtar å seige sine aksjer i Kystlab-PreBIO AS.

Fait enstemmig.

Mail frå personalet i Kystlab-PreBIO AS:

Hei!

Nå er det ikke slik at Kystlab-PreBIO AS i utgangspunktet ønsker å kjøpe opp aksjene til Frøya kommune.
I generalforsamlingen i 2016 ble det gitt en fullmakt til styret vedrørende tilbakekjøp av aksjer. Denne
fullmakten gir styret en mulighet til å kjøpe tilbake inntil 10 % av aksjene i selskapet.
Bakgrunnen for dette er å gi styret et utvidet handlingsrom for videre utvikling av selskapet. Så er det slik at vi
med bakgrunn i denne fullmakten har gått ut til alle eieme med informasjon om dette og ber eieme ta stilling til
om de ønsker å seige aksjer.
Dette kan jo være aktuelt for eiere som har vært med å starte selskapet i sin tid og som har et passivt eierskap i
selskapet.
Kystlab-PreBIO AS ønsker å ha aktive eiere som bidrar til utviklingen av selskapet.

Personlig synes jeg det er litt trist at Frøya kommune ikke finner det interessant å være eier av selskapet. Dajeg
ble ansatt som avdelingsleder i 2006 var det i forkant usikkerhet på om avdelingen var driftsdyktig i forhold til
lønnsomhet. Vi har arbeidet hardt og målrettet gjennom alle disse 10 årene, og har greid å skape en lønnsam
avdeling her på Frøya-Hitra.
Vi mener selv vi er en viktig bit av havbruksnæringen i kommunene, da næringen er avhengige av de tjenester vi
tilbyr (som f. eks dokumentasjon av riktig kvalitet for eksporttillatelser). Vi har også, gjennom alle år, vært gratis
i beredskap for Frøya kommune i forhold til innbyggernes (og ikke minst bedriftenes) trygghet for rent og
kvalitetsmessig godt drikkevann. Vi er en liten kompetansebedrift, og gjennom ønsket om aksjesalg føler jeg
dette på en måte ikke blir verdsatt av kommunen.

Vi har hatt et godt forhold til teknisk avdeling i Frøya kommune, og dette håper jeg vil fortsette også etter en evt.
opphøring av eierskapet.
Til informasjon: Vi vil fremdeles være i beredskap for kommunen, hvis det skulle oppstå akutte situasjonar.

Mvh

Kystlab-PreBIO AS, avd. Frøya-Hitra

Marit Midtsian

Avdelingsleder

Telefon: 72 46 36 60
Mobil: 92 83 99 25

Forslag til vedtak:

Frøya kommune vedtar å seige sine aksjer i Kystlab-PreBIO AS.



179/16
BORTFESTE OG SALG AV EIENDOMMER PÅ SULA

Vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar å overføre rettigheter som høringspart for uttalelse vedrørende bortfeste,
salg og videresalg av alle eiendommer på Sula frå Sula Fiskarlag til Sula Grendelag.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar å overføre rettigheter som høringspart for uttalelse vedrørende bortfeste, salg og
videresalg av alle eiendommer på Sula frå Sula Fiskarlag til Sula Grendelag.

180/16
GNR 55 BNR 124 LEIE AV KOMMUNAL TOMT I SÆTHERVÅGEN FISKERIHAVN
FESTEKONTRAKT

Vedtak:

Frøya kommunestyre viser til brev frå Trond Iversen AS datert 10.06. 16 vedrørende leie av kommunal

tomt Gnr 55, Brnr 124 i Sæthervågen fiskerihavn og gjør følgende vedtak:

Kommunestyret foreslår å inngå festekontrakt med følgende rammer for avtalen, heri festeavgift,
festetider mm.:

l. Trond Iversen AS fester et areal på ca 500 m2 i Sæthervågen fiskerihavn. Hva festet omfatter
og begrenser er nærmere beskrevte i vedlagte forslag til festekontrakt.

2. Grunnverdien settes til kr 250,- pr kvadratmeter pr år for arealet og festeavgiften utgjer 7 %
av denne. Festeavgiften beregnes etter endelig oppmåling av arealet og betales forskuddsvis
til Frøya kommune, som sender faktura. Første festeår betales en forholdsmessig del av
årsavgiften frem til første årsskifte. Deretter betales avgiften etter kalenderåret, med forfall i
januar. Hver av partene kan kreve festeavgiften regulert hvert 10. år av festetiden. Dette
gjelder også ved forlengelse av festetiden jfr. pkt. 3. Regulering skjer etter endring i Statistisk
Sentralbyrås konsumprisindeks med basis i indeksen den 15. i måneden far den neste
perioden begynner.

3. Festetiden er 20 år. Festeren kan kreve kontrakten fornyet på samme vilkår for 20 år av
gangen dersom ikke bortfesteren har saklige grunner for å nekte dette. Festeren kan si opp
kontrakten i festetiden med l års skriftlig varsel. Etter de første 20 årene kan Frøya
kommune si opp kontrakten med 3 års varsel dersom dette er nødvendig for endring eller
fjerning av bygninger eller andre konstruksjoner på eiendommen.

4. Festeren kan overdra sine rettigheter etter kontrakten. Overdragelsen er ikke gyldig før den
er godkjent av Frøya kommune. Det samme gjelder fremfeste og pantsettelse. Godkjennelse
kan bare nektes når det er saklig grunn til det. Kommunestyret gir formannskapet
myndighet til å godkjenne endelig festekontrakt.

Enstemmig.

10



Kommunestyrets behandling i møte 27.10. 16:

Følgende omforente forslag til endring i pkt 2 ble fremmet:

«Gmnnverdien settes til kr 250, - pr kvadratmeter».

Enstemmig.

Rådmanns forslag til pkt 2.

Gmnnverdien settes til kr 1000, - pr. m2 pr år for arealet og festeavgiften utgjør 7 % av denne. Festeavgiften
beregnes etter endelig oppmåling av arealet og betales forskuddsvis til Frøya kommune, som sender faktura.
Første festeår betales en forholdsmessig del av årsavgiften frem til første årsskifte. Deretter betales avgiften etter
kalenderåret, med forfall i januar. Hver av partene kan kreve festeavgiften regulert hvert 10. år av festetiden.
Dette gjelder også ved forlengelse av festetidenjfr. pkt. 3. Regulering skjer etter endring i Statistisk Sentralbyrås
konsumprisindeks med basis i indeksen den 15. i måneden før den neste perioden begynner.

Fait enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre viser til brev frå Trond Iversen AS datert 10.06. 16 vedrørende leie av kommunal tomt Gnr
55, Bmr 124 i Sæthervågen fiskerihavn og gjør følgende vedtak:

Kommunestyret foreslår å inngå festekontrakt med følgende rammer for avtalen, heri festeavgift, festetider mm.:

l. Trond Iversen AS fester et areal på ca 500 m2 i Sæthervågen fiskerihavn. Hva festet omfatter og
begrenser er nærmere beskrevte i vedlagte forslag til festekontrakt.

2. Grunnverdien settes til kr 1000, - pr. m2 pr år for arealet og festeavgiften utgjør 7 % av denne.
Festeavgiften beregnes etter endelig oppmåling av arealet og betales forskuddsvis til Frøya
kommune, som sender faktura. Første festeår betales en forholdsmessig del av årsavgiften frem til
første årsskifte. Deretter betales avgiften etter kalenderåret, med forfall i januar. Hver av paUene
kan kreve festeavgiften regulert hvert 10. år av festetiden. Dette gjelder også ved forlengelse av
festetidenjfr. pkt. 3. Regulering skjer etter endring i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks med
basis i indeksen den 15. i måneden før den neste perioden begynner.

3. Festetiden er 20 år. Festeren kan kreve kontrakten fomyet på samme vilkår for 20 år av gangen
dersom ikke bortfesteren har saklige gmnner for å nekte dette. Festeren kan si opp kontrakten i
festetiden med l års skriftlig varsel. Etter de første 20 årene kan Frøya kommune si opp kontrakten
med 3 års varsel dersom dette er nødvendig for endring eller fjerning av bygninger eller andre
konstmksjoner på eiendommen.

4. Festeren kan overdra sine rettigheter etter kontrakten. Overdragelsen er ikke gyldig før den er
godkjent av Frøya kommune. Det samme gjelder fremfeste og pantsettelse. Godkjennelse kan bare
nektes når det er saklig gmnn til det. Kommunestyret gir formannskapet myndighet til å godkjenne
endelig festekontrakt.

181/16
UTVIDELSE AV KOMMUNEOVERLEGESTILLING I FRØYA KOMMUNE

Vedtak:

l. Frøya kommune utvider kommuneoverlegestillingen frå 21 % til 50 % stilling, og flytter hele
funksjonen kommuneoverlege frå rammeområde familie/helse/rehab til rammeområde rådmann.

2. Dagens stillingsbenvenelse som samfunnsmedisiner utgår, og den nye stillingen benevnes
kommuneoverlege.
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3. Det foreslås at endringen trer i kraft så raskt som mulig i 2017

4. Inndekning av utvidelse av stillingen dekkes innenfor rammeområde rådmann for 2017, samt i
Langtidsperioden.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 27. 10. 16:

Følgene omforente forslag til endring i pkt 4 ble fremmet:

«Inndekning av utvidelse av stillingen dekkes innenfor rammeområde rådmann for 2017, samt i
langtidsperioden»

Enstemmig.

Hovedutvalg for drifts forslag til vedtak i pkt 4:

«Budsjettdekning legges inn i budsjett for 2017 jfr. pkt 3 over.»

Fait enstemmig.

Forslag til vedtak:

l. Frøya kommune utvider kommuneoverlegestillingen frå 21 % til 50 % stilling, og flytter hele
funksjonen kommuneoverlege frå rammeområde familie/helse/rehab til rammeområde rådmann.

2. Dagens stillingsbenvenelse som samfunnsmedisiner utgår, og den nye stillingen benevnes
kommuneoverlege.

3. Det foreslås at endringen trer i kraft så raskt som mulig i 2017

Enstemmig.

4. Budsjettdekning legges inn i budsjett for 2017 jfr. pkt 3 over.

182/16
MORGENDAGENS OMSORG, TRINN 2 - HELDØGNSOMSORGEN

Vedtak:

Saken utsettes til kommunestyremøte i november slik at Eldreråd og Brukerråd har fått uttalt seg.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 27. 10. 16:

Rep. Kristin Strømskag meldte seg innhabil da hun er saksbehandler i saken.

Sv fremmet følgende forslag til vedtak:

«Saken utsettes til kommunestyremøte i november slik at Eldreråd og Bmkerråd har fått uttalt seg.»

Enstemmig.
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Rådmanns forslag til vedtak:

l. Kommunestyret i Frøya kommune tar innstilling til ny omsorgstrapp med beskrivelser til orientering.

2. Kommunestyret i Frøya kommune stiller seg bak følgende fremdriftsplan:
a) Utbygging av bofellesskap med heldøgns bemanning med samlet kapasitet 48 plasser.

Utbygging av helsehus med samlet kapasitet på 28 plasser. Parallell oppstart av planlegging og
prosjektering 2016/2017. Forventet byggestart 2017. Forventet ferdigstillelse 2018.

b) Utbygging av bofellesskap med mulighet for heldøgns bemanning. Oppstart planlegging 2020.

3. Kommunestyret i Frøya kommune ber rådmannen starte prosjektering av utbyggingen som beskrevet.
Rådmannen vil fremme egne saker på plassering, tomterverv og økonomiske konsekvensar.

4. Frøya kommune vil tilstrebe en fremtidig kapasitet på utbygging som gjør at de som har behov for
heldøgns omsorg, får det.

Fait enstemmig.

Forslag til vedtak:

l. Kommunestyret i Frøya kommune tar innstilling til ny omsorgstrapp med beskrivelser til orientering.

2. Kommunestyret i Frøya kommune stiller seg bak følgende fremdriftsplan:
a) Utbygging av bofellesskap med heldøgns bemanning med samlet kapasitet 48 plasser.

Utbygging av helsehus med samlet kapasitet på 28 plasser. Parallell oppstart av planlegging og
prosjektering 2016/2017. Forventet byggestart 2017. Forventet ferdigstillelse 2018.

b) Utbygging av bofellesskap med mulighet for heldøgns bemanning. Oppstart planlegging 2020.

3. Kommunestyret i Frøya kommune ber rådmannen starte prosjektering av utbyggingen som beskrevet.
Rådmannen vil fremme egne saker på plassering, tomterverv og økonomiske konsekvenser.

4. Frøya kommune vil tilstrebe en fremtidig kapasitet på utbygging som gjør at de som har behov for
heldøgns omsorg, får det.

183/16
TILRÅDNING TJENESTESTEDSSTRUKTUR TRØNDELAG POLITIDISTRIKT - HØRING

Vedtak:

Det innarbeides et punkt om næringsaktiviteten på Frøya som gir endel utfordringer. Havbruk og fiskeri
er de mest ulykkesutsatte næringer i Norge.
Andre momenter nevnt i møtet sekes også innarbeidet av administrasjonen.

l. Frøya kommune ber om at Frøya også blir tjenestested når ny struktur skal endelig fastsettes, og
da med følgende begrunnelse:

. Kommunen har stor befolkningsvekst og vil innen 2040 ha nærmere 7000 innbyggere,
jfr. SSB's framskrivinger, en vekst på over 40 %.

. Kommunen har ei øyrekka frå Sula til Halten med voksende aktivitet sommers tid -

både til lands og til vanns.
. Strekningen Flatval - Hellesvik en strekning på 14 km - har flere enn 2500 innbyggere,

og er den tettest befolkede strekningen i regionen.

. På Sistranda har det de siste årene vært flere større utbygginger som genererer stor
aktivitet: Frøya kultur- og kompetansesenter, Blått kompetansesenter (byggetrinn l),

Frøya Storhall m/klatrehall, basishall og tilrettelegging for sjøsport og aktiviteter i
marka.
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2. Frøya kommune ber om at organiseringen av et fremtidig tjenestedistrikt ivaretar krav til
responstid ved alvorlige hendelser. Kravet er 22 min i halvparten av hendelsene og 45 min i 80 %
av hendelsene. Slik det nå er tenkt organisert vil ikke dette være mulig å innfri.»

3. Frøya kommunestyre forventer at de valg av tjenestested som blir gjort, har en begrunnelse som
er reell, som blir offentlig og som folk flest opplever som legitim.

4. Frøya kommune viser til bygging av ny og moderne brannstasjon på Siholmen, like ved dagens
lensmannskontor. Kommunen ønsker å bidra til enda tettere samlokalisering og samarbeid
mellom politi og brannvesen, om Frøya blir tjenestested.

5. Frøya kommune har hatt et godt samarbeid med Frøya lensmannskontor, bl.a. gjennom det
kriminalforebyggende i SLT. Dette arbeidet må videreføres, da både kommunen og politiet ser
verdien av dette som kriminalforebyggende tiltak.

6 Hvorvidt en såkalt politikontakt skal fungere etter intensjonene om lensmannskontoret legges
ned, avhenger av hvor stor stillingsressurs som øremerkes, ansvar og myndighet politikontakten
får, bosted for politikontakten m. m.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 27.10.16:

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Ap/Sv:

«Det innarbeides et punkt om næringsaktiviteten på Frøya som gir endel utfordringer. Havbruk og fiskeri er de
mest ulykkesutsatte næringer i Norge.
Andre momenter nevnt i møtet søkes også innarbeidet av administrasjonen.»

«Nytt punkt 2:

Frøya kommune ber om at organiseringen av et fremtidig tjenestedistrikt ivaretar krav til responstid ved alvorlige
hendelser. Kravet er 22 min i halvparten av hendelsene og 45 min i 80 % av hendelsene.
Slik det nå er tenkt organisert vil ikke dette være mulig å innfri.»

Enstemmig,

Forslag til vedtak:

l. Frøya kommune ber om at Frøya også blir tjenestested når ny stmktur skal endelig fastsettes, og da med
følgende begrunnelse:

. Kommunen har stor befolkningsvekst og vil innen 2040 ha nærmere 7000 innbyggere, jfr.
SSB's framskrivinger, en vekst på over 40 %.

. Kommunen har ei øyrekka frå Sula til Hallen med voksende aktivitet sommers tid - både til
lands og til vanns.

. Strekningen Flatval - Hellesvik en strekning på 14 km - har flere enn 2500 innbyggere, og er
den tettest befolkede strekningen i regionen.

. På Sistranda har det de siste årene vært flere større utbygginger som genererer stor aktivitet:
Frøya kultur- og kompetansesenter, Blått kompetansesenter (byggetrinn l), Frøya Storhall
m/klatrehall, basishall og tilrettelegging for sjøsport og aktiviteter i marka.

2. Frøya kommunestyre forventer at de valg av tjenestested som blir gjort, har en begrunnelse som er reell,
som blir offentlig og som folk flest opplever som legitim.

3. Frøya kommune viser til bygging av ny og moderne brannstasjon på Siholmen, like ved dagens
lensmannskontor. Kommunen ønsker å bidra til enda tettere samlokalisering og samarbeid mellom
politi og brannvesen, om Frøya blir tjenestested.
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4. Frøya kommune har hatt et godt samarbeid med Frøya lensmannskontor, bl.a. gjennom det
kriminalforebyggende i SLT. Dette arbeidet må videreføres, da både kommunen og politiet ser verdien
av dette som kriminalforebyggende tiltak.

5. Hvorvidt en såkalt politikontakt skal fungere etter intensjonene om lensmannskontoret legges ned,
avhenger av hvor stor stillingsressurs som øremerkes, ansvar og myndighet politikontakten får, bosted
for politikontakten m. m.

184/16
FLATVALVEIEN

Vedtak:

Det må avklares med Fylkeskommunen (STFK) om Frøya kommune kan stå for
detaljprosjekteringen av anlegget frem til og med anbudsdokumenter. Dette for å få kjennskap til
den totale kostnaden for prosjektet.

Frøya kommune tar inntil kr 500.000 av kostnadene for detaljprosjekteringen. Dette er et bidrag
frå Frøya kommune som skal trekkes ifrå det lokale bidraget ref. fylkestingsvedtak sak 139/15.
Kostnadene dekkes over konto: 1100.18900 Overføringer frå private, prosjekt 110027 Sarepta

Frøya kommune skal stå som byggherre etter de krav som dette innbefatter. STFK og kommunen
må snarest fremforhandle en avtale om det økonomiske forholdet så snart den totale kostnaden er
estimert

STFK starter med grunnerverv slik at dette er klart så snart anbudet foreligger og kontrakt er
tegnet for utførelsen. Grunnerverv er det Fylkeskommunen som gjennomfører.

Fullføring av gang- og sykkelveg frå Nygarden til Karlasvingen må inngå i prosjektet

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Det må avklares med Fylkeskommunen (STFK) om Frøya kommune kan stå for detaljprosjekteringen
av anlegget frem til og med anbudsdokumenter. Dette for å få kjennskap til den totale kostnaden for
prosjektet.

Frøya kommune tar inntil kr 500. 000 av kostnadene for detaljprosjekteringen. Dette er et bidrag frå
Frøya kommune som skal trekkes ifrå det lokale bidraget ref. fylkestingsvedtak sak 139/15.
Kostnadene dekkes over konto: 1100. 18900 Overførmger frå private, prosjekt l 10027 Sarepta

Frøya kommune skal stå som byggherre etter de krav som dette innbefatter. STFK og
kommunen må snarest fremforhandle en avtale om det økonomiske forholdet så snart den totale
kostnaden er estimert

STFK starter med gmnnerverv slik at dette er klart så snart anbudet foreligger og kontrakt er tegnet for
utførelsen. Gmnnerverv er det Fylkeskommunen som gjennomfører.

Fullføring av gang- og sykkelveg frå Nygarden til Karlasvingen må inngå i prosjektet
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185/16
SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

Vedtak:

l. Innkjøpsstrategien for Frøya kommune ska] baseres på:
. 10 strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i

kommuner og fylkeskommuner (Samarbeid mot svart økonomi - KS, NHO, Skatteetaten,
Unio, YS og LO)

. Seriesitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter (DIFI, BNL, Fellesforbundet og KS)
2. Frøya kommune skal innarbeide anbefalingene i sine anskaffelses- og oppfølgingsrutiner.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

l. Innkjøpsstrategien for Frøya kommune skal baseres på:
. 10 strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i

kommuner og fylkeskommuner (Samarbeid mot svart økonomi - KS, NHO, Skatteetaten, Unio, YS
og LO)

. Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter (DIFI, BNL, Fellesforbundet og KS)
2. Frøya kommune skal innarbeide anbefalingene i sine anskaffelses- og oppfølgingsrutiner.

186/16
SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING MONA LISA RESTAURANT

Vedtak:

l. Mona Lisa Restaurant ved Faruk Oqay innvilges skjenkebevilling for skjenking av brennevin, øl,
rusbrus og vin.

2. Bevillingene gjelder inne i Mona Lisa Restaurants lokaler og med tydelig avgrenset uteområde,
jfr. tegninger.

3. Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker etter
alkoholloven, K-sak nr 121/16, av 23.06. 16.

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:

Hverdager: kl 09.00- 01.00
Fredag/lerdag: kl 09. 00- 02. 00
Søn- hellig og høytidsdager kl 12.00- 02.00

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60:

Hverdager:
Fredag/lørdag:
Søn-, hellig- og høytidsdager:

kl. 13.00 - 01.00
kl. 13.00 - 01.00
kl. 13.00-01.00

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 02.00 for alle typer alkoholholdig
drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til kl
02. 00: Nyttårsaften, l.nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden før l. og 17.
mai.

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en
halvtime etter stengetid.
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Faruk Oqay, f. 05.05.1974 godkjennes som skjenkestyrer. Trine Berg, f. 21.02.77 godkjennes som
stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Skjenkestyrer har også
bestått etablererprøven i serveringsloven.

Bevillingen gis frå kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.09.2020.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

l. Mona Lisa Restaurant ved Famk Oqay innvilges skjenkebevilling for skjenking av brennevin, øl,
rusbms og vin.

2. Bevillingene &jelder inne i Mona Lisa Restaurants lokaler og med tydelig avgrenset uteområde, jfr.
tegmnger.

3. Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker etter
alkoholloven, K-sak nr 121/16, av 23. 06. 16.

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:

Hverdager:
Fredag/lørdag:
Søn- hellig og høytidsdager

kl09. 00-01. 00
kl 09. 00- 02. 00
kl 12.00- 02.00

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60:

Hverdager:
Fredag/lørdag:
Søn-, hellig- og høytidsdager:

kl. 13. 00-01. 00
kl. 13. 00-01. 00
kl. 13.00-01.00

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 02.00 for alle typer alkoholholdig
drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til kl
02. 00: Nyttårsaften, l . nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden før l. og 17
mai.

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skej innen en halvtime etter
stengetid.

Faruk Oqay, f. 05. 05. 1974 godkjennes som skjenkestyrer. Trine Berg, f. 21. 02. 77 godkjennes som stedfortreder.
Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Skjenkestyrer har også bestått etablererprøven i
serveringsloven.
Bevillingen gis frå kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.09.2020.

187/16
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
RABBEN RESTAURANT AS

Vedtak:

Rabben Restaurant AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om
Serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 3.
Rabben Restaurant AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og
brennevin.

Bevillingene gjelder inne på Rabben Restaurant AS og ute på veranda jfr. tegninger.
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. Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med
saker etter alkoholloven, K-sak nr 121/16, av 23.06.16.

Skjenketidene er fastsett slik:

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:

Hverdager: kl 09.00- 01.00
Fredag/lørdag: kl 09.00- 02.00
Søn- hellig og høytidsdager kl 12.00- 02.00

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60:

Hverdager: kl 13.00- 01.00
Fredag/lørdag: kl 13.00- 01.00
Søn- hellig og høytidsdager kl 13.00- 01.00

I jule, påske og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke.
I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på freAørdag kan det skjenkes til kl 02.00:
Nyttårsaften, l.nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden før l. og 17 mai.

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje
innen en halv time etter stengetid.

. Eli Kristin Fredagsvik f. 06. 09.73 godkjennes som skjenkestyrer.

. Eli Kristin Fredagsvik har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og
bestått etablererprøven.

. Berit Bachmann f. 22.09.74 godkjennes som stedfortreder med forbehold om at
politiet ikke har merknader.

. Det tas forbehold om godkjenning frå mattilsynet.

. Bevillingen gis frå kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30. 09.2020.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

. Rabben Restaurant AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om Serveringsvirksomhet
(serveringsloven) § 3.

. Rabben Restaurant AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, msbms, vin og
brennevin.

. Bevillingene gjelder inne på Rabben Restaurant AS og ute på veranda jfr. tegninger.

. Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker
etter alkoholloven, K-sak nr 121/16, av 23. 06. 16.

Skjenketidene er fastsett slik:

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:

Hverdager: kl 09. 00- 01. 00
Fredag/lørdag: kl 09. 00- 02. 00
Søn- hellig og høytidsdager kl 12. 00- 02. 00
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Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60:

Hverdager: kll3.00-01.00
Fredag/lørdag: kll3.00-01.00
Søn- hellig og høytidsdager kl 13. 00- 01. 00

I jule, påske og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de
tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til kl 02.00: Nyttårsaften,
l .nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden før l. og 17 mai.

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en
halv time etter stengetid.

. Eli Kristin Fredagsvik f. 06. 09. 73 godkjennes som skjenkestyrer.

. Eli Kristin Fredagsvik har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og bestått
etablererprøven.

. Berit Bachmann f. 22. 09. 74 godkjennes som stedfortreder med forbehold om at politiet
ikke har merknader.

. Det tas forbehold om godkjenning frå mattilsynet.

. Bevillingen gis frå kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30. 09. 2020.

188/16
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

189/16
ORDFØRERS ORIENTERING

. BUA - åpning. Et flott tiltak som gir mulighet for alle å låne utstyr til å delta på ulike aktiviteter.

. Mote med fylkeskommunen i går 26 OKT vi tok opp: - Bogøya-kai, Ferjeleiet på Dyroya
( asfaltering, utfylling, lys, parkering)

. Møte med ATB- sommerruter, jul og påskeruten)

. Kommunereformen, avtalt møte med ordfereren på Hitra i november.

. RBK- kamp den 23 november i Froya storhall

Rep. Kristin Strømskag:

Ordfører:

Ang. budsjettprosessen. Hva er riktig der?

Økonomireglementet er i ferd med å revideres, da er det naturlig å diskutere
denne prosessen, men vi kjører prosessen i år som tidligere år.

Rep. Halgeir Hammer: Kan vi få en oversikt over alle de bedriftene vi har aksjer i?

Ordfører: Den oversikten Ugger i eierskapsmeldingen og det er en note i
Regnskapsavslutningen hvor dette står.
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Rep. Arvid Hammernes: Det er kjent at Hitra kommune har bedt rådmannen om å sette i gang salg av
Hitras andel i Frøya Flyplass DA.
Har det Rommet henvendelse frå Hitra kommune til oss i saken?

Ordfører: Ordfører er kun kjent med dette gjennom media. Har ikke mottart noen
hendvendelse.

190/16
RÅDMANNS ORIENTERING

Medarbeiderundersøkelsen.

Sykefraværets nedgang.

Rep. Knut Arne Strømøy: Skjer det noe i gammelskolesaken?

Ordfører: Det er laget en sak som vil komme til politisk behandling på neste
Formannskapsmøte ang. gammelskolen.

191/16 Unntatt offentUghet Ofl §13 jf. fvl §13

SKARPNESET INDUSTRIOMRÅDE

Vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av Skarpneset industriområde til
det er framforhandlet og signert en intensjonsavtale for framtidig bruk og utnyttelse av industriområdet.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av Skarpneset industriområde til det er
framforhandlet og signert en intensjonsavtale for framtidig bruk og utnyttelse av industriområdet.
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