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Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 
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Melding til medlemmene: 

 

Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk 

sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. 

 

Ap og Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A.  
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B. 



Saknr: 34/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

17.03.2016 

Arkivsaksnr: 

16/953 

Sak nr: 

34/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

34/16 Kommunestyret 17.03.2016 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.02.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 25.02.16 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 25.02.16. 

 

 

Saksopplysninger:   
 

 

Vurdering: 
 

 



Saknr: 35/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

17.03.2016 

Arkivsaksnr: 

16/798 

Sak nr: 

35/16 

Saksbehandler: 

Roger Fredheim 

Arkivkode: 

A20 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

35/16 Kommunestyret 17.03.2016 

 

OPPVEKSTDEBATT OG TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKOLE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tallmateriale grunnskole og ståstedsrapporter barnehage og grunnskole tas til orientering. 

 

Rådmannen legger opp til at endelig vedtak ut over dette framkommer etter innledning, 

dialog/gruppearbeid i møte. 

 

Vedlegg: 

 
1.  Innledning, med tallmateriale grunnskole- oppvekstdebatt 2016 

2. Rådmannens kommentarer-skoleresultater 

3. Ståstedsrapport 2015, rådmannens sektoroversikt barnehage 

4. Ståstedsrapport 2015, rådmannens sektoroversikt skole 

5. Foreldreundersøkelsen 2015 

6. Elevundersøkelsen 2015 

 

Saksopplysninger:   
 

Rådmannens styring og oppfølging av skoler og barnehager skjer gjennom et politisk vedtatt årshjul knyttet til 

Kvalitetsløft Frøya (KLF). Dette årshjulet skal sikre politisk forankring av sektoren i en årlig oppvekstdebatt, og 
videre sørge for politisk og administrativ oppfølging fram til ny oppvekstdebatt ett år senere. 

 

Skoler og barnehager har siste året jobbet med 3 fokusområder, der sektoren har definert inn spesifikke felles 

arbeidsområder: 

1. Læring: grunnleggende ferdigheter, lesing/språkutvikling og tidlig innsats 

2. Læringsmiljø: ledelse av læring, organisasjonsutvikling og sosial kompetanse 

3. Kvalitetssikring/internkontroll: bruker/medarbeidertilfredshet, økonomistyring, ekstern støtte og 

oppfølging og tverrfaglig arbeid  

 

Rådmannen gjennomfører som en integrert del av årshjulet i KLS styringsdialoger med den enkelte virksomhet, 

der virksomhetene blir utfordret på de ulike tema innefor hvert fokusområde. Det er satt av tre timer til hver 

styringsdialog, etter følgende mønster: 
- Time 1: refleksjon med leder/ledergruppe om satsinger og status 

- Time 2: refleksjon med alle ansatte om satsinger og status, der leder/ledelse har en passiv rolle 

- Time 3: virksomheten presenterer for rådmannen noe de er gode på, eller ønsker å ha et spesielt 

fokus på 

Gjennom en slik metodikk, er det rådmannens mål å «forske på» om det som kommer fram i time 1 også 

framkommer i time 2- altså om virksomheten som helhet har en felles forståelse og arbeider kollektivt i samme 

retning. 

 

Rådmannens samlede refleksjoner etter styringsdialogene framkommer av vedlegg 3 og 4. 

 

 

Vurdering: 



Saknr: 35/16 

 

Rådmannene foreslår at det legges opp til en årlig rapportering på resultater, og en toårig rapportering på mål og 

tiltak innenfor fokusområdene i Kvalitetsløft Frøya (KLF) 

 

Bakgrunnen for at det ønskes en toårig rapportering på mål og tiltak i KLF, er at det i dag legges ned mye tid i 

oppfølgingen av årshjulet generelt (gjelder både rådmann og ledere), og i styrigsdialogene spesielt. Det oppleves 

ikke at det er tid nok på den enkelte virksomhet til å jobbe grundig nok med mål og tiltak. 

Rådmannen opplever også at det innenfor etablerte årshjul ikke er god nok struktur rundt de jevnlige 

rapporteringer og tilbakemeldinger til og fra politisk nivå, hovedutvalg for drift. Et resultat av dette er at den 

politiske skole- og barnehagerollen blir uklar- noe som også synliggjør administrativ uklarhet.  I et to-årig 

perspektiv må det være et overordnet mål å jobbe grundigere med de ulike tiltak, samt sette bedre strukturer for 
dialogen med skole- og barnehageeier (politisk nivå). 

 

Rådmannen viderefører årlig rapportering på resultater som tidligere, da dette er noe som uansett skal 

rapporteres til Fylkesmannen. 

 

Når det gjelder de tre eksisterende fokusområdene og tema knyttet til disse, ønsker rådmannen å videreføre dette 

slik de framstår i dag. 

 

Avslutningsvis har rådmannen en klar oppfatning av at det må settes politiske mål knyttet til resultatforbedring 

på nasjonale prøver, eksamens- og standpunktkarakterer og grunnskolepoeng. Dagens resultater sammenlignet 

opp mot tilsvarende kommuner må forbedres.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 Kommuneplanens samfunnsdel, under kapittel «Levekår og folkehelse»: 

 

1. Barn og unge unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet til hverdagen 

og voksenlivet.  

Dette skal skje gjennom 

-  å skape helsefremmende skoler og barnehager- med fokus på både psykisk og fysisk helse 

- arbeide spesifikt med å avdekke og forebygge mobbing 

- øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende ferdigheter 

2. Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, i barnehagen, på skolen 
og i fritida. 

Dette skal skje gjennom 

- å øke foreldrekompetansen 

- innsats tidlig i et barns liv, å gripe inn tidlig når problemer oppstår eller avdekkes- uavhengig av 

alder 

 



Saknr: 36/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

17.03.2016 

Arkivsaksnr: 

16/921 

Sak nr: 

36/16 

Saksbehandler: 

Svanhild Mosebakken 

Arkivkode: 

D11 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

36/16 Kommunestyret 17.03.2016 

 

FRØYA STORHALL - GODKJENNING AV FORMÅLSPARAGRAF  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre påpeker at kommunestyrets vedtak i sak 87/15 ikke er fulgt opp av 

generalforsamlingen hva angår selskapets formål. 

2. Frøya kommunestyre godkjenner at § 2 gis slik formulering: «Selskapets formål er å bygge, 

eie, drifte og utvikle Frøya Storhall med tilhørende idrettsanlegg til beste for idretten på 

Frøya. Frøya Storhall skal leies ut til idrettsaktiviteter, konserter, messer og lignende». 

3. Frøya kommunestyre ber rådmannen legge fram ei sak med forslag til retningslinjer for 

hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap i heleide kommunale selskap. 
 

 

Vedlegg: 
 

Stiftelsesprotokoll m/vedtekter 

    

   

Saksopplysninger:   
 

Det vises til spørsmål i kommunestyret 25.januar og utfyllende spørsmål 26.februar fra representanten 

Arvid Hammernes. Utfyllende spørsmål ble sendt ordfører kvelden før møte den 26. februar 

vedrørende stiftelsen av Frøya Storhall AS og det faktum at det i vedtektene ble tatt inn at selskapet 

skal drifte Frøya Storhall AS, og ikke bare eie, slik det står i kommunestyrets bestilling til rådmannen i 

sak 87/15, pkt. 2. 

Etter kommunestyremøtet 26.02.15 ble rådmannen bedt av ordføreren om å sjekke dette med 

fylkesmannen. Fylkesmannens tilbakemelding er at det er forskjell på bare «å eie» og det «eie og 

drive». Videre sier fylkesmannen at ordfører som generalforsamling representerer kommunestyret, og 

mener derfor at saken bør gå tilbake til de for evt. nytt vedtak dersom «drive» skal inn i vedtektene. 

Vurdering: 

 

Rådmannen er selvsagt enig i at det er forskjell på å bare «eie» og «eie og drive». Under 

stiftelsesprosessen der rådmannen innhentet juridisk kompetanse oppfattet rådmannen det slik at 

selskapet både burde «eie» og «drive», og at det nok også var kommunestyrets intensjon.  

Ihht politisk møtereglement skal spørsmål sendes ordfører 5 virkedager før møtedagen.  Denne 

tidsfristen er satt for at ordfører og administrasjon skal få anledning til å gi et grundig svar. I denne 

saken ville det klart vært til det posetive om spørsmålene kunne blitt drøftet med jurist i forkant av 

kommunestyremøte. Ordfører valgte å imøtekomme spørsmålsstiller med å gi svar på spørsmålene 

under kommunestyret 26.februar, der ordfører understreket at det selvsagt er mulig å endre vedtektene 



Saknr: 36/16 

gjennom en ekstraordinær generalforsamling. Det er dette Fylkesmannen også sier, dersom det er 

aktuelt å endre formålsparagrafen. Dersom kommunestyret mener det er riktig at selskapet også skal 

drive Frøya Storhall, kan det skje ved at kommunestyret nå godkjenner vedtaket i 

generalforsamlingen. 

Rådmannen har registrert spørsmål også om forslag på styremedlemmer. Rådmannen hadde et mandat 

om å stifte et aksjeselskap, og da må både styremedlemmer og vedtekter være på plass. Og det er fullt 

mulig å endre både styresammensetning og vedtekter på ordinær generalforsamling eller ekstraordinær 

generalforsamling. I sitt forslag til styresammensetning har rådmannen ikke vurdert politisk ståsted, 

men forsøkt å sette sammen et styre har bred kompetanse og kjønnsfordelingen er etter «boka». 

Rådmannen er opptatt av at kommunen bør ha klare strategier på utøvelse av eierskap i aksjeselskaper 

eller andre selskap der kommunen eier helt eller delvis. Når er det riktig og hensiktsmessig at ordfører 

i heleide aksjeselskap alene er generalforsamling, og når bør eksempelvis formannskap eller 

kommunestyre være generalforsamling? Rådmannen vil legge fram en ny eierskapsmelding innen 

rimelig tid der dette avklares politisk. 

 

 

 

 



Saknr: 37/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

17.03.2016 

Arkivsaksnr: 

16/542 

Sak nr: 

37/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

U62 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

47/16 Hovedutvalg for forvaltning 10.03.2016 
37/16 Kommunestyret 17.03.2016 

 

SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL EXSTRA SISTRANDA 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Coop Orkla Møre SA, avd. Extra Sistranda, gis bevilling til salg av øl og 

rusbrus med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig 

 drikk m.v § 1-7. 

 

2.  Bevillingen gjelder til 30.06.2020. 

 

3.  Kenneth Engan, f. 29.01.74, godkjennes som salgsstyrer og Torunn Haugen, 

 f. 28.08.74, godkjennes som stedfortreder. 

 

4.  Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer. 

 

Vedlegg: 
 

Søknad datert 05.02.16 

Uttalelse fra NAV 

Uttalelse Politiet 

 

Saksopplysninger:   
 

Coop Orkla Møre søker om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i sin dagligvarebutikk 

Coop Prix Sistranda. Kenneth Engan, 29.01.74, søkes godkjent som salgsstyrer og Torunn 

Haugen, f. 28.08.74, søkes godkjent som stedfortreder. 

 

Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

 

Fra Politiet framkommer det ingen anmerkinger til styrer og stedfortreder’s vandel. 

 

I uttalelsene fra Politiet og sosialtjenesten er det ingen innvendinger mot at det gis bevilling 

 

Vurdering: 
 

 



Saknr: 38/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

17.03.2016 

Arkivsaksnr: 

16/307 

Sak nr: 

38/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

38/16 Kommunestyret 17.03.2016 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

Referat fra eiermøte SIO 04.12.15. 

Saksprotokoll fra Kommunestyremøte på Hitra sak 1/16 Kommunereformen. 

Referat fra eiermøte i Frøya flyplass DA 10.02.16. 
Rapport tilsyn bedredskapsplikt Frøya kommune. 

Referater fra Styringsgruppa kommunereformen 19.01.16, 01.02.16, 04.02.16, 17.02.16, 25.02.16 og 09.03.16.  

Referat fra Forhandlingsutvalg for Frøya, Hitra og Snillfjord 19.02.16 

Referat fra møte i Forhandlingsutvalgets møte 09.03.16 ligger til godkjenning og vil bli ettersendt. 

 



Saknr: 39/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

17.03.2016 

Arkivsaksnr: 

16/958 

Sak nr: 

39/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

39/16 Kommunestyret 17.03.2016 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 



Saknr: 40/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

17.03.2016 

Arkivsaksnr: 

16/959 

Sak nr: 

40/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

40/16 Kommunestyret 17.03.2016 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



Saknr: 40/16 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/953    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.02.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 25.02.16 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 25.02.16. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Fredheim Arkiv: A20  

Arkivsaksnr.: 16/798    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

OPPVEKSTDEBATT OG TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKOLE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Tallmateriale grunnskole og ståstedsrapporter barnehage og grunnskole tas til orientering. 

 

Rådmannen legger opp til at endelig vedtak ut over dette framkommer etter innledning, 

dialog/gruppearbeid i møte. 

 

Vedlegg: 

1.  Innledning, med tallmateriale grunnskole- oppvekstdebatt 2016 

2. Rådmannens kommentarer-skoleresultater 

3. Ståstedsrapport 2015, rådmannens sektoroversikt barnehage 

4. Ståstedsrapport 2015, rådmannens sektoroversikt skole 

5. Foreldreundersøkelsen 2015 

6. Elevundersøkelsen 2015 

 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

 

Rådmannens styring og oppfølging av skoler og barnehager skjer gjennom et politisk vedtatt 

årshjul knyttet til Kvalitetsløft Frøya (KLF). Dette årshjulet skal sikre politisk forankring av 

sektoren i en årlig oppvekstdebatt, og videre sørge for politisk og administrativ oppfølging 

fram til ny oppvekstdebatt ett år senere. 

 

 

 

 

Skoler og barnehager har siste året jobbet med 3 fokusområder, der sektoren har definert inn 

spesifikke felles arbeidsområder: 

1. Læring: grunnleggende ferdigheter, lesing/språkutvikling og tidlig innsats 

2. Læringsmiljø: ledelse av læring, organisasjonsutvikling og sosial kompetanse 



3. Kvalitetssikring/internkontroll: bruker/medarbeidertilfredshet, økonomistyring, 

ekstern støtte og oppfølging og tverrfaglig arbeid  

 

Rådmannen gjennomfører som en integrert del av årshjulet i KLS styringsdialoger med den 

enkelte virksomhet, der virksomhetene blir utfordret på de ulike tema innefor hvert 

fokusområde. Det er satt av tre timer til hver styringsdialog, etter følgende mønster: 

- Time 1: refleksjon med leder/ledergruppe om satsinger og status 

- Time 2: refleksjon med alle ansatte om satsinger og status, der leder/ledelse har en 

passiv rolle 

- Time 3: virksomheten presenterer for rådmannen noe de er gode på, eller ønsker å 

ha et spesielt fokus på 

Gjennom en slik metodikk, er det rådmannens mål å «forske på» om det som kommer fram i 

time 1 også framkommer i time 2- altså om virksomheten som helhet har en felles forståelse 

og arbeider kollektivt i samme retning. 

 

Rådmannens samlede refleksjoner etter styringsdialogene framkommer av vedlegg 3 og 4. 

 

Vurdering: 

Rådmannene foreslår at det legges opp til en årlig rapportering på resultater, og en toårig 

rapportering på mål og tiltak innenfor fokusområdene i Kvalitetsløft Frøya (KLF) 

 

Bakgrunnen for at det ønskes en toårig rapportering på mål og tiltak i KLF, er at det i dag 

legges ned mye tid i oppfølgingen av årshjulet generelt (gjelder både rådmann og ledere), og i 

styrigsdialogene spesielt. Det oppleves ikke at det er tid nok på den enkelte virksomhet til å 

jobbe grundig nok med mål og tiltak. 

Rådmannen opplever også at det innenfor etablerte årshjul ikke er god nok struktur rundt de 

jevnlige rapporteringer og tilbakemeldinger til og fra politisk nivå, hovedutvalg for drift. Et 

resultat av dette er at den politiske skole- og barnehagerollen blir uklar- noe som også 

synliggjør administrativ uklarhet.  I et to-årig perspektiv må det være et overordnet mål å 

jobbe grundigere med de ulike tiltak, samt sette bedre strukturer for dialogen med skole- og 

barnehageeier (politisk nivå). 

 

Rådmannen viderefører årlig rapportering på resultater som tidligere, da dette er noe som 

uansett skal rapporteres til Fylkesmannen. 

 

Når det gjelder de tre eksisterende fokusområdene og tema knyttet til disse, ønsker 

rådmannen å videreføre dette slik de framstår i dag. 

 

Avslutningsvis har rådmannen en klar oppfatning av at det må settes politiske mål knyttet til 

resultatforbedring på nasjonale prøver, eksamens- og standpunktkarakterer og 

grunnskolepoeng. Dagens resultater sammenlignet opp mot tilsvarende kommuner må 

forbedres.  

 

 

 

 

 

 

 



Forhold til overordna planverk: 

 Kommuneplanens samfunnsdel, under kapittel «Levekår og folkehelse»: 

 

1. Barn og unge unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem 

rustet til hverdagen og voksenlivet.  

Dette skal skje gjennom 

-  å skape helsefremmende skoler og barnehager- med fokus på både psykisk og 

fysisk helse 

- arbeide spesifikt med å avdekke og forebygge mobbing 

- øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende 

ferdigheter 

2. Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, i 

barnehagen, på skolen og i fritida. 

Dette skal skje gjennom 

- å øke foreldrekompetansen 

- innsats tidlig i et barns liv, å gripe inn tidlig når problemer oppstår eller avdekkes- 

uavhengig av alder 

 

 

 

 























































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv: D11  

Arkivsaksnr.: 16/921    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

FRØYA STORHALL - GODKJENNING AV FORMÅLSPARAGRAF  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
1. Frøya kommunestyre påpeker at kommunestyrets vedtak i sak 87/15 ikke er fulgt opp av 

generalforsamlingen hva angår selskapets formål. 

2. Frøya kommunestyre godkjenner at § 2 gis slik formulering: «Selskapets formål er å 

bygge, eie, drifte og utvikle Frøya Storhall med tilhørende idrettsanlegg til beste for 

idretten på Frøya. Frøya Storhall skal leies ut til idrettsaktiviteter, konserter, messer og 

lignende». 

3. Frøya kommunestyre ber rådmannen legge fram ei sak med forslag til retningslinjer for 

hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap i heleide kommunale selskap. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Stiftelsesprotokoll m/vedtekter 

  

  

 

 

Saksopplysninger:   
Det vises til spørsmål i kommunestyret 25.januar og utfyllende spørsmål 26.februar fra 

representanten Arvid Hammernes. Utfyllende spørsmål ble sendt ordfører kvelden før møte den 26. 

februar vedrørende stiftelsen av Frøya Storhall AS og det faktum at det i vedtektene ble tatt inn at 

selskapet skal drifte Frøya Storhall AS, og ikke bare eie, slik det står i kommunestyrets bestilling til 

rådmannen i sak 87/15, pkt. 2. 

Etter kommunestyremøtet 26.02.15 ble rådmannen bedt av ordføreren om å sjekke dette med 

fylkesmannen. Fylkesmannens tilbakemelding er at det er forskjell på bare «å eie» og det «eie og 

drive». Videre sier fylkesmannen at ordfører som generalforsamling representerer kommunestyret, 

og mener derfor at saken bør gå tilbake til de for evt. nytt vedtak dersom «drive» skal inn i 

vedtektene. 

 

 



Vurdering: 
Rådmannen er selvsagt enig i at det er forskjell på å bare «eie» og «eie og drive». Under 

stiftelsesprosessen der rådmannen innhentet juridisk kompetanse oppfattet rådmannen det slik at 

selskapet både burde «eie» og «drive», og at det nok også var kommunestyrets intensjon.  

Ihht politisk møtereglement skal spørsmål sendes ordfører 5 virkedager før møtedagen.  Denne 

tidsfristen er satt for at ordfører og administrasjon skal få anledning til å gi et grundig svar. I denne 

saken ville det klart vært til det posetive om spørsmålene kunne blitt drøftet med jurist i forkant av 

kommunestyremøte. Ordfører valgte å imøtekomme spørsmålsstiller med å gi svar på spørsmålene 

under kommunestyret 26.februar, der ordfører understreket at det selvsagt er mulig å endre 

vedtektene gjennom en ekstraordinær generalforsamling. Det er dette Fylkesmannen også sier, 

dersom det er aktuelt å endre formålsparagrafen. Dersom kommunestyret mener det er riktig at 

selskapet også skal drive Frøya Storhall, kan det skje ved at kommunestyret nå godkjenner vedtaket 

i generalforsamlingen. 

Rådmannen har registrert spørsmål også om forslag på styremedlemmer. Rådmannen hadde et 

mandat om å stifte et aksjeselskap, og da må både styremedlemmer og vedtekter være på plass. Og 

det er fullt mulig å endre både styresammensetning og vedtekter på ordinær generalforsamling 

eller ekstraordinær generalforsamling. I sitt forslag til styresammensetning har rådmannen ikke 

vurdert politisk ståsted, men forsøkt å sette sammen et styre har bred kompetanse og 

kjønnsfordelingen er etter «boka». 

Rådmannen er opptatt av at kommunen bør ha klare strategier på utøvelse av eierskap i 

aksjeselskaper eller andre selskap der kommunen eier helt eller delvis. Når er det riktig og 

hensiktsmessig at ordfører i heleide aksjeselskap alene er generalforsamling, og når bør 

eksempelvis formannskap eller kommunestyre være generalforsamling? Rådmannen vil legge fram 

en ny eierskapsmelding innen rimelig tid der dette avklares politisk. 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U62  

Arkivsaksnr.: 16/542    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL EXSTRA SISTRANDA , NORDFRØYVEIEN 

463, 7260 SISTRANDA 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Coop Orkla Møre SA, avd. Extra Sistranda, gis bevilling til salg av øl og 

rusbrus med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av 

alkoholholdig drikk m.v § 1-7. 

 

2.  Bevillingen gjelder til 30.06.2020. 

 

3.  Kenneth Engan, f. 29.01.74, godkjennes som salgsstyrer og Torunn Haugen, 

 f. 28.08.74, godkjennes som stedfortreder. 

 

4.  Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens 

retningslinjer. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad datert 05.02.16 

Uttalelse fra NAV 

Uttalelse Politiet 

 

Saksopplysninger:   

 

Coop Orkla Møre søker om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i sin dagligvarebutikk 

Coop Prix Sistranda. Kenneth Engan, 29.01.74, søkes godkjent som salgsstyrer og Torunn 

Haugen, f. 28.08.74, søkes godkjent som stedfortreder. 

 

Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

 

Fra Politiet framkommer det ingen anmerkinger til styrer og stedfortreder’s vandel. 

 

I uttalelsene fra Politiet og sosialtjenesten er det ingen innvendinger mot at det gis bevilling 

 

Vurdering: 



 

 

 

 

 









































 
 
 

 

Sør-Trøndelag politidistrikt 
 

 
 

 

 

 

Frøya Kommune 
V/saksbehandler 
Siv Tove Skarshaug 
7260 Sistranda 

Deres referanse Vår referanse Dato  
16/529 ASO005 19.02.16  

 
 
Uttalelse vedr. søknad om fornyelse av salgsbevilling – Coop Extra Sistranda 
 
Lensmannen viser til mottatt kopi av søknad m/ vedlegg, med anmodning om uttalelse. 
 
Politiets uttalelse skal i slike saker innhentes, jfr. Alkohollovens § 1-7. 
 
Politiet kjenner ikke til forhold som er til hinder for at salgsbevilling gis, og en kjenner heller 
ikke til forhold som gjør bestyrer eller stedfortreder uskikket til oppgaven. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Arild Sollie 
Lensmann i Hitra/Frøya 
 
 
Saksbehandler:   
 
Tlf:  48011531 

  

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/307    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Referat fra eiermøte SIO 04.12.15. 

Saksprotokoll fra Kommunestyremøte på Hitra sak 1/16 Kommunereformen. 

Referat fra eiermøte i Frøya flyplass DA 10.02.16. 

Rapport tilsyn bedredskapsplikt Frøya kommune. 

Referater fra Styringsgruppa kommunereformen 19.01.16, 01.02.16, 04.02.16, 17.02.16, 

25.02.16 og 09.03.16.  

Referat fra Forhandlingsutvalg for Frøya, Hitra og Snillfjord 19.02.16 

Referat fra møte i Forhandlingsutvalgets møte 09.03.16 ligger til godkjenning og vil bli 

ettersendt. 

 

 

 

 





Hitra kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret 2015-2019
Møtested: Kommunestyresalen - kommunereform, Hitra rådhus
Dato: 13.01.2016
Tidspunkt: 13:00 – 18:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Ole L. Haugen Ordfører AP
Eldbjørg Broholm Varaordfører AP
Trygve Sivertsen Medlem AP
Sigbjørn Glørstad Medlem AP
Arnt Julius Breivoll Medlem AP
Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP
Espen Arntsberg Medlem AP
Hege Lie Rønningen Medlem AP
Kalairasan Seenithamby Medlem AP
Hilde Jørgensen Medlem SV
Ann-Bjørg Strøm Medlem KRF
Torfinn Stub Medlem V
Lars P. Hammerstad Medlem SP
Kirsten Kjørsvik Medlem SP
Dag Willmann Medlem H
Tor Johan Sagøy Medlem H
Tom Skare Medlem FRP
Bjørg Reitan Bjørgvik Medlem FRP
Per Johannes Ervik Medlem PP
Otto Jæger Lien Medlem PP
Jan-Egil Handberg Medlem PP
Synnøve Hanssen Medlem PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Miriam Aclima Baglund MEDL MDG

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Kjersti Lindal Miriam Aclima Baglund MDG



Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Laila Eide Hjertø Rådmann
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær/Protokollfører

Innkalling var utsendt 05.01.2016. Det fremkom ingen merknader.

Omdelt i møtet:
 Fylkesmannens brev av 07.10.15

 KDM sitt brev av 28.10.15

 Hitra kommunes saksutredning til sak 4/15 – vedtaket ligger i notatet

 Ditto til sak 56/15 – vedtaket ligger i notatet

 Oversikt over møteaktivitet og vedtak fra 26.08.14 og frem til i dag

 Sammenstilling av utredningenes resultater

 E-post og vedtak fra Kristiansund

 Vedtak i Hemne av 17.12.15

 Vedtak i Snillfjord av 17.12.15

 Regjeringens forslag til endring av basistilskudd

 Artikkel i Tidens krav 12.01.2016 – Folkemøte om fylkesvalg

 Artikkel i Hitra-Frøya 05.01.2016 – Frøya og Hitra snakker alene sammen for første gang

 Artikkel i Adresseavisen 06.01.2016 – Ikke en statlig arbeidsplass flyttes ut av Oslo

 E-postutveksling Frøya næringsforum, Hitra næringsforening og Ole L. Haugen

 Snillfjord kommune - Delingsalternativet – tall og fakta pr. 13.01.2016

 Intensjonsavtale - Utkast



Saksliste

Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket

Saker til behandling

PS 1/16 Kommunereformen - arbeidet med intensjonsavtaler 
og fremdriftsplan våren 2016



Saker til behandling

PS 1/16 Kommunereformen - arbeidet med intensjonsavtaler og fremdriftsplan våren 2016

Innstilling: Det forelå ingen innstilling i saken.

Saksprotokoll i Kommunestyret 2015-2019 - 13.01.2016

Behandling:
For å bidra til en nærmere avklaring av hvilke alternativ som kommunestyret synes å foretrekke, 
så ble det foretatt 2 skriftlige avstemninger over følgende alternativer:

Alt. 1. Hitra som i dag
Alt. 2. Hitra med deler av Snillfjord
Alt. 3. Hitra, Frøya og deler av Snillfjord
Alt. 4. Halsa, Aure, Smøla, Hemne, Snillfjord og Hitra

Første avstemning ble foretatt i starten av møtet og før debatten, andre avstemning ble foretatt i 
slutten av møtet etter debatten.
Avstemningene foregikk slik at representantene ble bedt om å gi hvert alternativ en prioritering 
over en skala fra 1-4, og der 1 var beste prioritet og 4 dårligste prioritet. Laveste sum ga dermed 
beste score/prioritet, og da slik at sum score ble delt på antall avlagte og godkjente stemmer og 
gjengitt som avstemningsresultat nedenfor.

Første avstemning fikk følgende resultat (22 godkjente stemmer):
Alt. 1 – 2,54
Alt. 2 – 1,77
Alt. 3 – 2,36
Alt. 4 – 2,95

Andre avstemning fikk som resultat (23 godkjente stemmer):
Alt. 1 – 2,95
Alt. 2 – 1,78
Alt. 3 – 2,26
Alt. 4 – 3,00

Lars P. Hammerstad SP fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Hitra kommunestyre avslutter deler av prosessen med kommunereformen.
2. Hitra kommunestyre forutsetter at prosessen med Snillfjord kommune fortsetter.
3. Hitra kommunestyre konkluderer med at Hitra kommune møter fremtida best som egen 

kommune sammen med deler av Snillfjord kommune.

Ordfører Ole L. Haugen AP fremmet deretter følgende alternative forslag til vedtak:
1. Hitra kommunestyre ber arbeidsutvalget videreføre forhandlinger med Frøya kommune 

med sikte på å oppnå et omforent utkast til intensjonsavtale for sammenslåing. Forslaget 
må ivareta at deler av Snillfjord kommune inngår i en slik sammenslåing.

2. Utkast til intensjonsavtale må forelegges kommunestyret for godkjenning så snart som 
mulig, og da slik at denne kan danne basis for en folkeavstemning som gjennomføres i 
april måned.

3. Forhandlinger med andre kommuner enn Frøya og Snillfjord kommuner om 
sammenslåing settes inntil videre på vent, men man må søke å fortsette dialogen med
sikte på å fremme felles interesser for å videreutvikle en sterkere kystregion på aksen 
Fosen – Kristiansund/Averøy.



Det ble votert slik:
Forslag fremmet av Lars P. Hammerstad – fikk 6 stemmer og falt
Forslag fremmet av ordfører Ole L. Haugen – fikk 17 stemmer og vedtatt.

Vedtak:
1. Hitra kommunestyre ber arbeidsutvalget videreføre forhandlinger med Frøya kommune 

med sikte på å oppnå et omforent utkast til intensjonsavtale for sammenslåing. Forslaget 
må ivareta at deler av Snillfjord kommune inngår i en slik sammenslåing.

2. Utkast til intensjonsavtale må forelegges kommunestyret for godkjenning så snart som 
mulig, og da slik at denne kan danne basis for en folkeavstemning som gjennomføres i 
april måned.

3. Forhandlinger med andre kommuner enn Frøya og Snillfjord kommuner om 
sammenslåing settes inntil videre på vent, men man må søke å fortsette dialog med sikte 
på å fremme felles interesse for å videreutvikle en sterkere kystregion på aksen Fosen –
Kristiansund/Averøy.

Møtet ble hevet kl. 18:00

Ole Laurits Haugen Ann-Vigdis Risnes Cowburn
Ordfører Protokollfører



FRØYA FLYPLASS DA. 

 

REFERAT FRA EIERMØTE 10.FEBRUAR 2016. 

Møtet ble avholdt 10.02.16 kl. 18.oo på Næringens Hus, Sistranda. 

Følgende representanter for eiere møtte: Br.Hanssen v/ Steinar og Synnøve Hanssen, BeW i v/Frode 

Riiber med fullmakt, Marine Harvest v/Kolbjørn Jektvik, Frøya kommune v/Pål Bekken, Kvernhusvik 

Skipsverft v/Otto Lien.   

Styreleder Martin Nilsen ønsket velkommen og viste til utsendt møteinnkalling og hovedtema for 

eiermøtet. Som møteleder ble Martin Nilsen valgt og som referent ble valgt Tore K. Meland. 

Det framkom ingen merknader til møteinnkalling og saksliste. Møteleder orienterte om at hensikten 

med møtet var å gi informasjon om selskapets rammebetingelser, driftsituasjon og handlingsrom 

relatert til framtidig drifts- og utviklingsbehov . Styret ville høre eiernes vurderinger og nødvendige 

tiltak som må realiseres for å sikre en positiv videreføring av flyplassens kjerneaktiviteter,- flyplass og 

motorsport. Leder la ikke skjul på at samdriftsforholdene,- til tider, har vært utfordrende. 

Det ble videre orientert om FFDA’s økonomiske situasjon, som er svært begrenset med dagens 

leieinntekter på ca. 90.000,-. Selskapet er gjeldfritt fra 2016. Styreleder orienterte om et akutt behov 

for å få utarbeidet en godkjent reguleringsplan for hele flyplassområdet som må omfatte begge 

bruksnr. Det er omforente enighet i styret om at reguleringsarbeidet skal gi klart grunnlag for at 

flyaktivitet og motorsport skilles fysisk ved at utbygging av flyplass skjer i nordlig retning, mens 

motorsportanlegg legges i sørlig retning.  Dette vil kreve omlegging av tilkomstvei til flyplass og 

motorsportsanlegg. Entrepenør arbeider med kostnadsberegninger av grunnleggende tiltak for 

klargjøring av det nye flyplassområdet. Kostnadsrammen for dette er ikke ferdigstilt enda.  

Styret har engasjert Andreas Kvingedahl til å innhente pristilbud på utarbeidelse av godkjent 

reguleringsplan. Kvingedahl orienterte om arbeidet med reguleringsplanen fra 2007, som stoppet 

opp før avsluttende godkjenning. Siden den gang har alle utbyggingsprosjekter blitt godkjent med 

dispensasjonsvedtak. Nå stilles krav om at alle tiltaksplaner kommer på plass i den nye 

reguleringsplanen. Unntak vil sansynligvis være NMK’s klubbhus som av tidsmessig årsak(oppstart 

våren 2016) må behandles som dispensasjon. Arbeidet med den nye reguleringsplanen kan startes 

opp så snart kostnadene med kr.190.000,- + mva. kan finanseres.  Det ble også pekt på at Frøya 

kommune påtok seg kostnadene med reguleringsplanen fra 2007, men dette arbeidet ble ikke 

avsluttet. På spørsmål om Frøya kommune ville ta opp og fullføre planarbeidet fra 2007, ble det 

uttalt at dette måtte tas opp med kommunen i den videre arbeidsprosessen.  

Eierne ble utfordret på behovet for å vurdere en reorganisering og vitalisering av selskapets 

selskapsorganisering. Tilbakemeldingene var entydig i at dette måtte styret arbeide aktivt med og 

legge fram en tilrådning for Generalforsamlingen våren 2016.  

Det ble videre reist spørsmål omkring sikkerhetskrav og ansvarsforhold eierne v/styret har. Er det 

noen forskjell på regelverket for næringslivs- og privatbruk av flyaktivitet? Det ble bedt om en 

avklaring på dette. 



    -2- 

Eiernes tilrådning: 

1.Styret følger opp arbeidet med en rask framdrift vedr. finansering og oppstart med utarbeidelse av 

godkjent reguleringsplan for Frøya flyplass, hvor framtidig flyaktiviteter samles på nordsiden og 

motorsport på sørsiden av dagens flystripe.  

2. Styret gjennomgår dagens selskapsorganisering relatert til dagens behov effektivitet og 

eierinteresser. Styrets vurderinger og eventuelle forslag til endringer legges fram til behandling i 

Generalforsamlingen våren 2016 .  

 

Møtet slutt kl. 20.30. 

Tore Knut Meland  

     Referent. 

 

 

 















Referat fra styringsgruppa kommunereformen 2016 
Tirsdag 19.01.16 

 
Navn på organet som har hatt møte: 
Kommunereformen  

Møte nr.  

Møtedato: 08.12.15 Deltakere: Berit Flåmo, Pål Terje Bekken, Arvid Hammernes, Remy 
Strømskag, Gunn Heidi Hallaren, Kristin Reppe Storø, Aleksander 
Søreng, Svanhild Mosebakken, Ann Katrin Silset, Knut Arne 
Strømøy, Bente Kristin Øyen og Marit W. Norborg 

Tid: 16.30 – 17.30 Forfall: Ola Vie og Iver Tanemsmo 
Sted: Kommunestyresalen   
Møteleder: Berit Flåmo 
  
Referent: Marit Wisløff Norborg 
 
 
 
Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 
1. Referat fra møte 08.12.15 godkjennes.  

 
D Alle 

2.  Status: Prosjektleder og ordfører orienterte om status i 
kommunereformen i Sør-Trøndelag og arbeidet med 
utkast til en intensjonsavtale. Intensjonsavtalen ble 
behandlet i kommunestyret på Hitra 13.01.16. Protokoll 
fra kommunestyret i Hitra ble sendt ut.  

 

  

.3.  Kommunestyremøte 28.01.16 – Debatt: 
 1. Historisk tilbakeblikk og føringer fra Staten. 
 2. Status i dag. 
 3. Utkast til intensjonsavtale 
 4. Veien videre 
 5. Debatt 

O  

4.  Intensjonsavtalen omfordelt. Hva er viktig for Frøya? Hva 
ønsker styringsgruppa at mere av informasjon skal være 
med? 

 Intensjonsavtalen må det arbeides videre med.  

  

5.  Det er viktig å informere ansatte om kommunereformen 
før media. Det bør legges en strategi på hvordan dette skal 
håndteres.  

  

6.  Folkeavstemming: Vi bør følge valgsystemet med alder 
osv. Men dette må diskuteres med Hitra.  

 Elektronisk valg: via Altinn. Er det mulig? Prosjektleder 
sjekker ut om mulighetene.  

  

  

7.   Felles formannskapsmøte med Hitra 1. februar kl. 14.00 . 
Veien videre med kommunereformen.  

 Sak: Intensjonsavtalen. 

  

8.   Felles formannskapsmøte i Sør-Trøndelag 21.01.16. 
Aleksander og Marit kjører. Oppmøte kl. 08.00 ved 
herredshuset. Marit kaller inn Bjørnar Grytvik for Remy 
Strømskag. 

 Viktig at vi følger prosessen sammen med Hitra med 

  



tanke på folkeavstemming hvis en intensjonsavtale blir 
vedtatt.  

 

 



Referat fra styringsgruppa kommunereformen 2016 
Tirsdag 01.02.16 

 
Navn på organet som har hatt møte: 
Kommunereformen  

Møte nr.  

Møtedato: 01.02.16 Deltakere: Berit Flåmo, Pål Terje Bekken, Remy Strømskag, Gunn 
Heidi Hallaren, Kristin Reppe Storø, Aleksander Søreng, Beathe 
Sandvik Meland, Knut Arne Strømøy, Bente Kristin Øyen og Marit 
W. Norborg 

Tid: 11.30 -  Forfall: Ola Vie og Iver Tanemsmo, Arvid Hammernes 
Merknad: Ingen vara fra Venstre kunne møte.  

Sted: Kommunestyresalen   
Møteleder: Berit Flåmo 
  
Referent: Marit Wisløff Norborg 
 
 
 
Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 
1. Bente Øyen ble ønsket velkommen av styringsgruppen for 

kommunereformen.  
D Alle 

2.  Felles formannskapsmøte med Hitra og Snillfjord 
kommuner. Ordfører oppsummerte om prosessen så langt.  

 Ordfører refererte til vedtak fra Hitra kommune.  
 Ordfører refererte til utkast intensjonsavtale fra Hitra 

kommune.  
 Ordfører refererte til vedtak i kommunestyret Frøya 

28.01.16 
 Ordfører refererte til e-post fra Fylkesmannen.  

  

.3.  Hva tenker vi om kommunereformen?  
 Det må legges en tidsplan fram til 1. juli. Folkemøter? 

Prosessen må settes i gang.  
 Fakta må på bordet.  
 Vi må ha en god intensjonsavtale med Hitra. Mange lurer 

på detaljer. De detaljene må på plass før en 
folkeavstemming. Folkeavstemming må skje på samme 
dag.  

 Vedtak fra kommunestyret 28.01.16 er sendt til Hitra og 
Snillfjord.  

 Hva gjør vi med Snillfjord? Hvor står de? 
 Viktig at vi nå står sammen om å lage en felles 

intensjonsavtale.  
 Etablere et forhandlingsutvalg.  
 Viktig med tillitt og raushet i den videre prosessen.  
 Viktig å tenke 50 år fram i tid.  
 Kommunesenter? Sistranda og Fillan.  
 Dette er en sentraliseringsreform.  
 Lokalt eierskap på store bedrifter.  
 Blått kompetansesenter.  
 Vi har så mye viktig på Frøya at kommunesenteret må 

være på Sistranda. Viktig med befolkningstettsted.  
 Må se på kommunikasjon og infrastruktur.  

O  



 Sårbarheten er større på Frøya enn på Hitra.  
 Hva er plusser og minuser i forhold til Fillan og 

Sistranda?  
 Hva har vi å forhandle med Hitra med? Statlige etater? 
 Veksten i næringen viser at Frøya trenger tjenestene og 

arealer til næringen.  
 Største ulikheter er lokalt eierskap til de store bedriftene.  
 Begge kommunene er redd for å miste kommunesenteret 

sitt.  
 Staten skal ikke avgjøre hvor kommunesenteret skal ligge.  
 Det må avklares hvor kommunesenteret skal ligge tidlig i 

prosessen.  
 Hvis Fillan velges som kommunesenter er det det beste for 

Frøyværingen om 30 år. Legekontor og andre tjenester.  
 Lokale eierskap har sitt hjerte på Frøya.  
 Hva med skolestruktur? I en storkommune: hva vil skje 

med Nordskag oppvekstsenter og Dyrøya i en stor 
kommune? 

 Legekontor på begge øyene i 10 år.  
 Tilbudene må ligge der folk er.  
 Befolkningstettsted blir viktig.  
 Hva betyr det at Hitra har med Nordmøre i sitt vedtak?  

4. Møte med Hitra og Snillfjord kommuner: 
 Viktig at formannskapet står samlet.  
 Hva er et forhandlingsutvalg? Må avklare. Ordfører, 

varaordfører, opposisjonsleder og tillitsvalgt. Viktig at det 
er bredt politisk.   

 Når skal vi ha som målsetting om gjennomføring av 
folkeavstemming? 

 Intensjonsavtale skal ikke være så detaljert.  
 Møtetidspunkt må avtales? 
 Hva med prosessveileder? Ekstern veileder?  
 Hva er strategisk lurt 30 år fram i tid? Hva er pre? Hva er 

positivt?  
 Hva betyr det at Hitra ser til Nordmøre? Dette må tas opp 

på møte med Hitra og Snillfjord.  
 Fylkesmannen bør lede møte.  

  

 

 

 



Referat fra styringsgruppa kommunereformen 2016 
Tirsdag 04.02.16 

 
Navn på organet som har hatt møte: 
Kommunereformen  

Møte nr.  

Møtedato: 04.02.16 Deltakere: Berit Flåmo, Pål Terje Bekken, Remy Strømskag, Kristin 
Reppe Storø, Knut Arne Strømøy, Bente Kristin Øyen, Iver 
Tanemsmo, Torbjørn Måsøval, Ingrid Johansen, Eskild Sandvik og 
Marit W. Norborg og Beathe Sandvik Meland 

Tid: 14.00 - 15.45. Forfall: Ola Vie, Arvid Hammernes, Gunn Heidi Hallaren, 
Aleksander Søreng og Beathe Sandvik Meland 
 

Sted: Kommunestyresalen   
Møteleder: Berit Flåmo 
  

Referent: Marit Wisløff Norborg 
 
 
Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 
1. Godkjenning av referat.  

Referatet godkjent.  
Det må arbeides videre med et kart og illustrasjon av 
befolkningstetthet. Rådmann må utrede.  

D Alle 

2.  Referat fra møte Hitra og Snillfjord kommuner 02.02.16 
 Pål Terje Bekken refererte til møte med Hitra og Snillfjord 

kommuner.  
 Folkeavstemming 23. mai 2016.  
 Viktig at vi blir enig om hva skal inn i en intensjonsavtale.  
 Frøya vil ha en prosessveileder inn i møter med Hitra 

kommune.  

  

.3. Et forhandlingsutvalg tar med seg forslag fra styringsgruppa inn i 
forhandlingsutvalget.  

 Forhandlingsutvalg for Frøya kommune nedsettes med 
følgende personer:  

 Ordfører, varaordfører og opposisjon sleder. 
 Vara posisjon: 1. Kristin Reppe Storø 2. vara: Gunn Heidi 

Hallaren.  
 Opposisjonen: 1. Aleksander Søreng 2. Martin Nilsen.  

O  

4.  Folkeavstemming 23.05.16: Sak til kommunestyre i 
februar.  

 Sterke anbefalinger å følge valgloven, men omfattende.  
 Styringsgruppa gir mandat til administrasjonen for å 

arbeide med det praktiske i forhold til folkeavstemming.  

  

5.  Forhandlingsutvalg og Snillfjord kommune.  
 Styringsgruppa for kommunereformen ønsker at Snillfjord 

kommune blir en del av forhandlingsutvalget sammen 
med Hitra og Frøya kommuner med lik antall personer.  

 Enstemmig vedtatt.  

  

    



  Veien videre. Frøya ønsker å bruke malen fra 
Fylkesmannen.  

 Neste møte: 17. februar kl. 09.00. Hel dag. Marit sender 
innkalling i Outlook.  

  

    
 

 

 



Referat fra styringsgruppa kommunereformen 2016 
Tirsdag 17.02.16 

 
Navn på organet som har hatt møte: 
Styringsgruppemøte kommunereformen 2016 

Møte nr.  

Møtedato: 17.02.16 Deltakere: Berit Flåmo, Pål Terje Bekken, Martin Nilsen, Arvid 
Hammernes fra kl. 11.30, Stian Pacov, Aleksander Søreng, Bente 
Kristin Øyen, Geir Meland, Torbjørn Måsøval og Marit W. Norborg 

Tid: 09.00 – 15.00 Forfall: Ola Vie, Kristin Reppe Storø, Gunn Heidi Hallaren, Knut 
Arne Strømøy, Ivar Tanemsmo og Svanhild Mosebakken 

Sted: Møterom A, 
herredshuset 

 

Møteleder: Berit Flåmo 
  

Referent: Marit Wisløff Norborg 
 
 
Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 
1. Gjennomgang av faktagrunnlag.   D Alle 
2. Forberedelse til Forhandlingsutvalget 19.02.16  

 Følgende møter i forhandlingsutvalget 19.02.16: ordfører, 
varaordfører, opposisjonsleder og sekretær.  

 Frøya foreslår at vertskommune er møteleder  
 Marit er sekretær. Har ikke talerett.  
 Skal Snillfjord kommune være en del av 

intensjonsavtalen.  
 Kan Frøya opprette to alternativ: Hitra og Frøya, Hitra, 

Frøya og Snillfjord? 
 Det må avklares hvor Snillfjord står.  
 Det må avklares hvor Hitra står hvis Snillfjord faller ut.  

  

.3. Forslag Intensjonsavtale:  
 Avklare hvem avtalen skal gjelde.  
 Målsetting i punkt 2. fra Hitra er bedre enn rådmannens 

forslag.  
 4. kulepunkt på hovedmål: Hvis kystaksen Ørland – 

Kristiansund/Averøya skal inn bør også Trondheim 
nevnes. Eller styrke hele setningen: herunder skal det 
aktivt arbeides for å styrke samarbeidet og daglige 
forbindelser internt i Orkdalsregionen og med våre 
nabokommuner på kystaksen Ørland  
– Kristiansund/Averøy.  

 Hvorfor første kulepunkt tatt bort? 
 Delmål: 1. kulepunkt: begge kommuner.  
 Kulepunkt 4: Opprettholde  
 Kulepunkt 5: Tilstrebe (Hitra) eller ivareta? 
 Øyrekka inn som delmål. Nytt punkt: Ivareta og utvikle 

den nye kommunens ytterpunkter, herunder øyrekka settes 
inn utenfor Frøya.  

 Skole/barnehagestruktur må diskuteres.  

O  



 2. Rammer for gjennomføring fra Frøya er ok.   
 3. Kommunesenter 
 Siste kulepunkt slettes. Staten skal ikke bestemme. Det 

skal vi bestemme selv.  
 Kommunesenteret bør avklares i intensjonsavtalen.  
 SWOT analyse kan legges til grunn for bestemmelse av et 

kommunesenter.   
 4. Kommunenavn og kommunevåpen.  
 Ønsker ikke at Fylkesmannen involveres ved utvelgelse av 

navn og kommunevåpen.  
 5. Prinsipper for organisering av den nye kommune. OK 
 6. Ansatte. OK 
 7. Kommunestyret. OK 
 8. Bruk av disp fond. OK 
 9. Folkeavstemming. Den er bestemt til 23. mai 2016. 
 10. Særlig om Snillfjord kommune. OK 
 11. Behandling og framdrift. I kommunestyret i april. 

4.  Informasjonsplan til innbyggere.   
5.  Neste styringsgruppemøte:  

 Styringsmøte torsdag 25.02.16 etter kommunestyret.  
  

 

 

 

 



Referat fra styringsgruppa kommunereformen 2016 
Torsdag 25.02.16 

 
Navn på organet som har hatt møte: 
Styringsgruppemøte kommunereformen 2016 

Møte nr.  

Møtedato: 25.02.16 Deltakere: Berit Flåmo, Pål Terje Bekken, Martin Nilsen, Arvid 
Hammernes, Stian Pachov, Aleksander Søreng, Bente Kristin Øyen, 
Ola Vie, Kristin Reppe Storø, Gunn Heidi Hallaren, Svanhild 
Mosebakken og Marit W. Norborg 

Tid: 09.00 – 15.00 Forfall: Ivar Tanemsmo og Knut Arne Strømøy 
Sted: Kommunestyresalen, 
herredshuset 

 

Møteleder: Berit Flåmo 
  

Referent: Marit Wisløff Norborg 
 
 
Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 
1. Outlook skal brukes til møteinnkalling.    D Alle 
2.  Ordfører refererte til forhandlingsutvalg 19.02.16 på 

Frøya fra kl. 10.00 – 14.00. 
 Ola Vie ønsker at innkalling og referat kommer på 

froya.kommune.no e-post. 

  

.3. Kommunesenteret inn i de politiske partiene:  
 Frp: viktige å ha et sterkt næringsliv, blått 

kompetansesenter og videregående skole er viktigere enn 
et kommunesenter.  

 SV: vi må være sikker på at tjenestene er gode og 
tilgjengelig innenfor reiseavstander. Viktig med offentlige 
tjenester der folk bor. Lange avstander fra Sørburøy til 
Kongsvollen.  

 Høyre: ønsker en kommunesammenslåing under 
forutsetning at vi har gode tilbud fra barnehage til 
eldreomsorg. 

 Senterpartiet ønsker ikke kommunesammenslåing.  
 Venstre: registrerer forhandlingssituasjonen og er ikke 

ferdig diskutert angående saken.  
 Opposisjonen er ikke fast på at kommunesenteret skal 

ligge på Sistranda.  

O  

4. To viktige objektive kriterier i utredning av kommunesenter:  
 Befolkningstetthet. 
 Vi bør ligge lengst bort fra Orkanger 

  

5.  Nytt møte i styringsgruppa 09.02.16 kl. 15.00 på 
herredshuset.  

  

 

 

 



Referat fra styringsgruppa kommunereformen 2016 
Onsdag 09.03.16 

 
Navn på organet som har hatt møte: 
Styringsgruppemøte kommunereformen 2016 

Møte nr.  

Møtedato: 09.03.16 Deltakere: Berit Flåmo, Pål Terje Bekken, Martin Nilsen, Arvid 
Hammernes, Knut Arne Strømøy, Bjørnar Grytvik, Lotte Skarsvåg, 
Bente Kristin Øyen, Kristin Reppe Storø, Gunn Heidi Hallaren, Lotte 
Skarsvåg og Marit W. Norborg 

Tid: 15.00 Forfall: Ivar Tanemsmo, Aleksander Søreng, Ola Vie, Svanhild 
Mosebakken 

Sted: Kommunestyresalen, 
herredshuset 

 

Møteleder: Berit Flåmo 
  

Referent: Marit Wisløff Norborg 
 
 
Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 
1. Ordfører gjennomgikk status i reformen siden siste styringsmøte.  

Det kom fram at det hadde vært et ønske at det skulle vært 
arrangert et styringsgruppemøte før forhandlingsmøte 09.03.16. 

 Det skal sendes ut dokumenter til alle i gruppa.  

D Alle 

2. Møte i forhandlingsutvalg på Hitra 09.03.16.  
 Ordfører gjennomgikk innhold i forhandlingsutvalget på 

Hitra.  
 Opposisjonsleder orienterte hans opplevelse av 

forhandlingsmøte.  
  

  

.3.  Forhandlingsutvalget ber Fylkesmannen komme med 
objektive vurderinger/råd om hvor kommunesenteret bør 
ligge og hvor skal rådmannens stab med kommunesjefer 
være. Hvis Fylkesmannen kommer med vurderinger bør 
forhandlingsutvalgene møtes igjen. 

 Senterpartiet ønsker ingen sammenslåing.  
 Høyre og Frp ønsker dialog for å finne ut hvor senteret 

skal igge. Høyre og Frp ønsker sammenslåing med Hitra 
 Høyre ønsker at Fylkesmannen ser på hvor 

kommunesenteret skal ligge.  
 Venstre er bekymret over at hvis det ikke bestemmes hvor 

senteret skal ligge så vil det ikke bli en sammenslåing 
mellom Frøya og Hitra. Da vil Frøya ligge ytterst og være 
«frivillig» små.  

 Høyre mener at det er viktig at begge kommunene blir 
vinnere. Viktig å fordele oppgavene mellom de to 
sentrene.  

 AP ønsker at Sistranda skal være kommunesenteret. Har 
ikke tro på at begge kommunene kan bli vinnere.  

 AP mener at der kommunesenteret blir liggende vil 
utviklingen skje.  

O  



 Fillan vil «overleve» selv om de ikke blir kommunesenter. 
Det vil ikke Sistranda.  

 Regionale dokumenter nevner kommunesentrene. Hvis 
Fillan blir kommunesenter vil Sistranda ikke bli nevnt.  

Konklusjon:  
 Arbeiderpartiet ønsker et styremøte før en svarer Hitra 

kommune om møte med Fylkesmannen.  
 Ordfører Berit Flåmo informerer ordfører på Hitra om 

beslutningen.  
4.  Nytt møte i styringsgruppa torsdag 17. mars etter 

kommunestyret.  
  

5.  .    
 



Referat fra forhandlingsutvalg for Frøya, Hitra og Snillfjord 
Fredag 19.02.16 

 
Navn på organet som har hatt møte: 
Forhandlingsutvalg Frøya, Hitra og Snillfjord 

Møte nr.  

Møtedato: 19.02.16 Deltakere: Ordførere Frøya, ordfører Hitra og ordfører Snillfjord.  
Varaordførere Frøya, Hitra og Snillfjord.  
Opposisjonsledere Frøya, Hitra og Snillfjord 
Rådmenn Frøya, Hitra og Snillfjord.  
Fylkesmann Alf-Petter Tennfjord. 

Tid: 09.00 – 12.00 Forfall: Ordfører Ole L. Haugen.  
Hilde Jørgensen møtte for Ole L. Haugen.  
Varaordfører for Hitra stilte som fungerende ordfører i møte 

Sted: Kommunestyresalen, 
herredshuset 

 

Møteleder: Berit Flåmo 
  

Referent: Marit Wisløff Norborg 
 
 
Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 
1.  Ordfører fra Frøya ble valgt som møteleder.  B Alle 
2.   Ordfører i Snillfjord informerte om status i Snillfjord om 

intensjonsavtale og grensedeling.   
  

.3.  Intensjonsavtalen:  
1. Hovedmål OK. 

 Det må skrives en setning om regionalt og statlig nivå i 
hovedmål.  
Delmål: 

 Ivareta og utvikle den nye kommunens ytterpunkter, 
herunder spesielt øyrekka utenfor Frøya kommune. Denne 
setningen må diskuteres. Eventuelt ta ut ordet spesielt 

 Rådmenn må komme tilbake med formuleringer av 
tjenesteproduksjonen. Bernt Olav sender over 
formuleringer til Marit.  

 Eks.: Kommunesammenslåing vil ikke føre til 
strukturendringer hverken for skoler, barnehager eller 
pleie og omsorg.  
 

2.  Rammer for gjennomføring. Hitras sitt forslag godkjennes.  
 
3. kommunesenter og 1. linje tjeneste:  

 Kommunesenteret ikke en stor sak for Snillfjord.  
 Frøya ønsker ikke at Staten skal bestemme hvor 

kommunesenteret skal ligge. Det må vi bestemme selv.  
 Fordele funksjoner i begge kommunesentrene?  
 Hitra ønsker kommunesenteret til Fillan.  
 Frøya ønsker kommunesenteret til Sistranda.  
 Hva med desentraliserte funksjoner. 
 Fylkesmannen mener at Stortinget ikke vil ta stilling til 

O  



hvor kommunesenteret skal ligge.  
 Fylkesmannen delte ut et skriv om kriterier for et 

kommunesenter. Hva er et kommunesenter? 
 Det må utarbeides en SWOT analyse eller objektive 

kriterier for begge sentrene som presenteres i nest møte. 
Hva er fordelene og hva er ulempene? Hver kommune må 
utarbeide sitt forslag. 

 Hovedtema neste møte er kommunesenteret. 
 

  Folkeavstemming 23. mai 2016 om intensjonsavtale.      
Fylkesmannen påpeker viktigheten av god informasjon til 
innbyggerne.  

 Frøya behandler dato for folkeavstemming i 
kommunestyret i februar møte.  

 Intensjonsavtalene skal behandles i kommunestyrene 
samme dag i Hitra og Frøya kommuner i april. Dato 
behandles i neste møte.  

 Resultat av folkeavstemming behandles i 
kommunestyrene i Hitra og Frøya i juni møte 

    

  Informasjonsplan på neste møte.    
 Neste møte i forhandlingsutvalget:  

 Uke 10:onsdag 9. mars kl. 10.00 – 13.00 på Hitra. 
  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/958    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/959    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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