
FRØYA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
 

Kommunestyret: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 

Frøya herredshus 

Møtedato: 
19.06.2014 

Møtetid: 
10.00 – 17.25 

Av utvalgets medlemmer møtte 

21 av 23  

Fra og med sak:  63/14 

Til og med sak:  91/14 

 

 

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 - 2015 

 
 

Arbeiderpartiet: 

Berit Flåmo 

Kristin Reppe Storø 

Vida Zubaite-Bekken 

Helge Borgen 

Gunn Heidi Hallaren 

Frode Reppe 

Eli Ann Karlsen 

Pål Terje Bekken 

Elin A. Wahlvåg 

Torill Pettersen 

 

 

Sosialistisk Venstreparti: 

Turid Berget 

 

Fremskrittspartiet: 

Olaf Reppe 

Jarl Arthur Dyrvik 

Vivian Dolen Sørdal 

Aleksander Søreng 

Peggy Alise Johansen 

 

Høyre: 

Martin Nilsen 

Heidi Glørstad Nielsen 

 

Senterpartiet: 

Bjørnar Espnes 

 

Venstre: 

Arvid Hammernes 

Vibeke Franck Sehm  

Edvin Paulsen  

Lillian Holm 

 

Faste representanter med forfall: 

 
Arbeiderpartiet: 

Vida Zubaite-Bekken 

Helge Borgen 

Elin A. Wahlvåg 

 

Sosialistisk Venstreparti: 

Turid Berget 

Fremskrittspartiet: 

Olaf Reppe 

Høyre: 

Martin Nilsen 

Senterpartiet: 

Bjørnar Espnes 

Venstre: 

Vibeke Franck Sehm  

Edvin Paulsen  

Lillian Holm 

 

Vararepresentanter som møtte: 

 
Arbeiderpartiet: 

Ann Kristin Kristoffersen 

Torbjørn Taraldsen 

Egil Berge 

Sosialistisk Venstreparti: 

Eva Marie Hammervik 

Fremskrittspartiet: 

Terje Grytvik 

Høyre: 

Kjartan Ervik 

Senterpartiet: 

Sten S. Arntzen 

Venstre: 

Ingrid Skjærstein Johansen 

 

Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssak 91/14 og trekking av sak 70/14 ble enstemmig godkjent. 

2.     Kl. 10.00 TEMA: Ny kommunereform – hvor går Frøya. Orientering og debatt v/Ottar Vist, KS og Alf 

Petter Tenfjord, fylkesmannen. 

3. Repr. Heidi Glørstad Nielsen ble enstemmig valgt til settevaraordfører. 
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4.     Kl. 12.00 Revisjon Midt-Norge IKS v/Inge Storås som gjennomgikk årsberetning og regnskap. 

5. Repr. Aleksander Søreng fikk innvilget permisjon fra kl. 16.00 før behandling av sak 83/14. 

6. Repr. Egil Berge fikk innvilget permisjon fra kl. 17.00 under behandling av sak 89/14. 

 

Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Terje Grytvik 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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63/14  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.05.14  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 22.05.14 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 22.05.14 godkjennes som framlagt. 

 

  

64/14  

REFERATSAKER  

 

 

Vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

  

65/14  

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013  

 

 

Vedtak: 

 

Årsberetning og regnskap for 2013 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Årsberetning og regnskap for 2013 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 

  

66/14  

DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP 2013  

 

 

Vedtak: 

 

I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende 

budsjettmessige endringer: 

 

Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 -  kr. 5 036 607,10 

Premieavvik - KLP 10905.1101.171 + kr.    387 955,- 

Premieavvik - SPK 10906.1101.171 -  kr.    105 825,- 

AGA Premieavvik - KLP 10995.1101.171 + kr.      19 786,- 

AGA Premieavvik - SPK 10996.1101.171 -  kr.        5 397,- 
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Avsatt Bufferfond/Risiko  15400.9000.880 + kr. 2 490 088,10 

Avsatt Rentereguleringsfond 15402.9000.880 + kr. 2 250 000,- 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende budsjettmessige 

endringer: 

 

Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 -  kr. 5 036 607,10 

Premieavvik - KLP 10905.1101.171 + kr.    387 955,- 

Premieavvik - SPK 10906.1101.171 -  kr.    105 825,- 

AGA Premieavvik - KLP 10995.1101.171 + kr.      19 786,- 

AGA Premieavvik - SPK 10996.1101.171 -  kr.        5 397,- 

Avsatt Bufferfond/Risiko  15400.9000.880 + kr. 2 490 088,10 

Avsatt Rentereguleringsfond 15402.9000.880 + kr. 2 250 000,- 

 

Enstemmig. 

 

  

67/14  

ÅRSMELDING 2013  

 

 

Vedtak: 

 

Årsmeldinga for 2013 tas til orientering, med følgende innspill: 

 

- feil areal på øya vår 

- lite om idrett under kultur, Tour de Frøya er ikke nevnt, som er et stort arr., mer om fotball og håndball 

  Frøya Over er ikke nevnt 

- hvorfor står antall oppdrettskonsesjoner, og ikke andre bedrifter, og antall lag og organisasjoner som er       

  på Frøya 

- kan vi oppfordre innbyggerne til å lese, å komme med tilbakemeldinger ang. kortversjon av    

 Årsmeldinga på e- postadressen til kommunen? 
 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Årsmeldinga for 2013 tas til orientering, med følgende innspill: 

 

- feil areal på øya vår 

- lite om idrett under kultur, Tour de Frøya er ikke nevnt, som er et stort arr., mer om fotball og håndball 

  Frøya Over er ikke nevnt 

- hvorfor står antall oppdrettskonsesjoner, og ikke andre bedrifter, og antall lag og organisasjoner som er       

  på Frøya 

- kan vi oppfordre innbyggerne til å lese, å komme med tilbakemeldinger ang. kortversjon av    

 Årsmeldinga på e- postadressen til kommunen? 
 

Enstemmig. 
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68/14  

BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETT 2014  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjett som følger: 

 

Prosjektnr: Tekst: Beløp: 

111302 IKT (inkl. økonomisystem)     255 499,- 

111303 Oppgradering E-kommune 183 231,- 

551305 Hamarvik BHG/Nabeita oppvekstsenter 4 928 766,- 

551306 Nordskag oppvekstsenter 10 000 000,- 

551310 Omsorgsboliger Beinskaret 3 155 261,- 

551311 Påkostning kommunale bygninger 131 673,- 

551312 Kom-Opp prosjektet 454 500,- 

551317 Utbygging Sistranda Sentrum 15 771 664,- 

551318 Utvidelse av renseanlegg 3 460 172,- 

551319 Utskifting/rehab ledningsnett 979 679,- 

551322 Sæthervågen Fiskerihavn 5 201 015,- 

551324 Vassverksutbygging 1 491 635,- 

551326 Hovedkloakk nytt næringsområde 1 924 752,- 

551329 Asfaltprogram 1 211 332,- 

551330 Utskifting/rehab høydebasseng 826 100,- 

551331 Fiskerihavn – Sistranda 311 584,- 

551335 Næringsområde Nordhammarvik 1 008 636,- 

551337 Boligfelt Dyrøy 1 000 000,- 

551338 Boligområde Kverva 5 000 000,- 

551339 Brannsikring Hallaren kirke 1 132 500,- 

551342 Dyrøy oppvekstsenter 951 000,- 

551345 Adresseprosjekt 215 372,- 

551346 Frøya kultur- og kompetansesenter 3 724 313,- 

551351 Midtsiholmen 700 000,- 

551352 Utbygging/sannering i h.h.t. rammeplan 3 500 000,- 

 Totalt 67 518 683,- 

 Finansiering:  

 Bruk av ubrukte lånemidler 55 429 981,- 

 Statlige tilskudd 6 239 000,- 

 Momskompensasjon 5 849 702,- 

 Total finansiering 67 518 683,- 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjett som følger: 

 

Prosjektnr: Tekst: Beløp: 

111302 IKT (inkl. økonomisystem)     255 499,- 

111303 Oppgradering E-kommune 183 231,- 

551305 Hamarvik BHG/Nabeita oppvekstsenter 4 928 766,- 

551306 Nordskag oppvekstsenter 10 000 000,- 

551310 Omsorgsboliger Beinskaret 3 155 261,- 

551311 Påkostning kommunale bygninger 131 673,- 

551312 Kom-Opp prosjektet 454 500,- 

551317 Utbygging Sistranda Sentrum 15 771 664,- 

551318 Utvidelse av renseanlegg 3 460 172,- 

551319 Utskifting/rehab ledningsnett 979 679,- 

551322 Sæthervågen Fiskerihavn 5 201 015,- 
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551324 Vassverksutbygging 1 491 635,- 

551326 Hovedkloakk nytt næringsområde 1 924 752,- 

551329 Asfaltprogram 1 211 332,- 

551330 Utskifting/rehab høydebasseng 826 100,- 

551331 Fiskerihavn – Sistranda 311 584,- 

551335 Næringsområde Nordhammarvik 1 008 636,- 

551337 Boligfelt Dyrøy 1 000 000,- 

551338 Boligområde Kverva 5 000 000,- 

551339 Brannsikring Hallaren kirke 1 132 500,- 

551342 Dyrøy oppvekstsenter 951 000,- 

551345 Adresseprosjekt 215 372,- 

551346 Frøya kultur- og kompetansesenter 3 724 313,- 

551351 Midtsiholmen 700 000,- 

551352 Utbygging/sannering i h.h.t. rammeplan 3 500 000,- 

 Totalt 67 518 683,- 

 Finansiering:  

 Bruk av ubrukte lånemidler 55 429 981,- 

 Statlige tilskudd 6 239 000,- 

 Momskompensasjon 5 849 702,- 

 Total finansiering 67 518 683,- 

 

Enstemmig. 

 

  

69/14  

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014  

 

 

Vedtak: 

 

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 taes til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 taes til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

  

70/14  

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON - HELHETLIG INNSATS OVERFOR BARN OG UNGE  

 

 

Vedtak: 

 

Saken ble trekt under godkjenning av sakslista.  Bakgrunn: Rapporten ikke vedlagt. 

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1.  Kommunestyret merker seg rapportens konklusjon og anbefalinger vedrørende behovet for kompetanse i 

oppvekstsektoren og ber rådmannen legge fram en sak i løpet av høsten om hvordan kompetansenivået i 

sektoren kan heves. 

2.  Kommunestyret tar rapportens øvrige konklusjoner og anbefalinger til orientering. 

 

Enstemmig. 
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71/14  

REVIDERT DELEGASJONSREGLEMENT - FRØYA KOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

 

Vedlagte delegasjonsreglement vedtas som Frøya kommunes delegasjonsreglement fra d.d. 

Reglementet erstatter tidligere vedtatte delegeringsreglement (K-sak 105/07) 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Vedlagte delegasjonsreglement vedtas som Frøya kommunes delegasjonsreglement fra d.d. 

Reglementet erstatter tidligere vedtatte delegeringsreglement (K-sak 105/07) 

 

Enstemmig. 

 

  

72/14  

REVIDERT MØTEREGLEMENT - FRØYA KOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

 

Vedlagte møtereglement vedtas som Frøya kommunes møtereglement fra d.d. 

Reglementet erstatter alle tidligere vedtatte møtereglement. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Vedlagte møtereglement vedtas som Frøya kommunes møtereglement fra d.d. 

Reglementet erstatter alle tidligere vedtatte møtereglement. 

 

Enstemmig. 

 

  

73/14  

ØKONOMIREGLEMET FRØYA KOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

 

Utarbeidet utkast vedtas som revidert Økonomireglement Frøya kommune fra 30.06.2014. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utarbeidet utkast vedtas som revidert Økonomireglement Frøya kommune fra 30.06.2014. 
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74/14  

FORPROSJEKT NORDSKAG OPPVEKSTSENTER  

 

 

Vedtak: 

 

Forprosjekt for utbygging av Nordskag oppvekstsenter, utarbeidet av LINK arkitektur AS, godkjennes 

slik det foreligger.       

 

Enstemmig 

 

Kommunestyrets behandling i møte 19.06.14: 

 

Repr. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil i sakens behandling da han som tjenestemann er sterkt involvert i 

saken. 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Forprosjekt for utbygging av Nordskag oppvekstsenter, utarbeidet av LINK arkitektur AS, godkjennes slik det 

foreligger.       

 

Enstemmig 

 

  

75/14  

FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER - SAMEIEAVTALE/FORVALTNINGSAVTALE  

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre viser til forslag til sameieavtale og forvaltningsavtale mellom Frøya kommune og 

Sør-Trøndelag fylkeskommune vedr. Frøya kultur- og kompetansesenter. 

 

Kommunestyret godkjenner de fremlagte avtalene. Samarbeidsavtale datert 18/4- 2012 og 23/4- 2012 

legges til grunn for bruk av bygningen og fordeling av kostnader. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre viser til forslag til sameieavtale og forvaltningsavtale mellom Frøya kommune og Sør-

Trøndelag fylkeskommune vedr. Frøya kultur- og kompetansesenter. 

 

Kommunestyret godkjenner de fremlagte avtalene. Samarbeidsavtale datert 18/4- 2012 og 23/4- 2012 legges til 

grunn for bruk av bygningen og fordeling av kostnader. 

 

Enstemmig. 

 

  

76/14  

EVT. DELTAKELSE I EIENDOMSSELSKAP - BLÅTT KOMPETANSESENTER  

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune ser det som svært viktig at Blått Kompetansesenter realiseres slik som forutsatt i 

forprosjektet. Dette ikke minst for å sikre en videreutvikling av havbruksnæringa inn i fremtiden. 

Frøya kommune har ønske om å delta i eiendomsselskapet sammen med SIVA og Frøy Eiendom og med 

bakgrunn i dette gis rådmannen fullmakt til å fremforhandle en avtale. Kommunens andel i selskapet 

begrenses til maksimalt 10 % eller kr. 1 mill, som finansieres ved at tomteprisen for arealet som kjøpes 

fra kommunen, reduseres tilsvarende. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune ser det som svært viktig at Blått Kompetansesenter realiseres slik som forutsatt i forprosjektet. 

Dette ikke minst for å sikre en videreutvikling av havbruksnæringa inn i fremtiden. 

Frøya kommune har ønske om å delta i eiendomsselskapet sammen med SIVA og Frøy Eiendom og med 

bakgrunn i dette gis rådmannen fullmakt til å fremforhandle en avtale. Kommunens andel i selskapet begrenses 

til maksimalt 10 % eller kr. 1 mill, som finansieres ved at tomteprisen for arealet som kjøpes fra kommunen, 

reduseres tilsvarende. 

 

Enstemmig. 

 

  

77/14  

EVT. OVERTAKELSE OG UTBEDRING AV SØRBURØY KAI  

 

 

Vedtak: 

 

Det vises til utredning vedrørende utbedring av kaier i øyrekka, samt krav og forhandlinger mellom 

Frøya kommune og Froan Forretningsdrift A/S om overtakelse av kaia på Sørburøy. 

 

Frøya kommunestyre vedtar å ikke overta kaia på Sørburøy til den pris Froan Forretningsdrift AS har 

framsatt på kr. 1 mill. 

Kommunen er imidlertid innstilt på å forestå utbedring av kaia slik AtB har krevd og vil dekke sin del av 

investeringen på inntil 50 % begrenset oppad til kr. 120.000,-. Det inngås avtale med Froan 

Forretningsdrift A/S om tillatelse til denne utbedringen, samt avtale om anløpsavgift som dekker 

selskapets drift-/og vedlikeholdsutgifter til kaia. Det må på forhånd avklares forholdet omkring 

nødvendigheten av kaiekspeditør med AtB og fylkeskommunen.   

 

Videre inngås avtale mellom kommunen og fylkeskommune/AtB som regulerer anløpsavgiften tilsvarende 

avtalen inngått mellom kommunen og FF. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 19.06.14: 

 

Administrasjonen ba om at flg. setning tas med i vedtaket da den under tidligere behandling hadde falt ut. 

 

”Frøya kommunestyre vedtar å ikke overta kaia på Sørburøy til den pris Froan Forretningsdrift AS har framsatt 

på kr. 1 mill.” 

 

Enstemig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Det vises til utredning vedrørende utbedring av kaier i øyrekka, samt krav og forhandlinger mellom Frøya 

kommune og Froan Forretningsdrift A/S om overtakelse av kaia på Sørburøy. 

 

Kommunen er imidlertid innstilt på å forestå utbedring av kaia slik AtB har krevd og vil dekke sin del av 

investeringen på inntil 50 % begrenset oppad til kr. 120.000,-. Det inngås avtale med Froan Forretningsdrift A/S 

om tillatelse til denne utbedringen, samt avtale om anløpsavgift som dekker selskapets drift-/og 

vedlikeholdsutgifter til kaia. Det må på forhånd avklares forholdet omkring nødvendigheten av kaiekspeditør 

med AtB og fylkeskommunen.   

 

Videre inngås avtale mellom kommunen og fylkeskommune/AtB som regulerer anløpsavgiften tilsvarende 

avtalen inngått mellom kommunen og FF. 

 

Enstemmig. 
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78/14  

NY SAMARBEIDSAVTALE - IUA SØR-TRØNDELAG  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for 

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den fremgår av saken og dets vedlegg 1.  

2. Frøya kommunestyre vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) 

slik det fremgår av sakens vedlegg 2. 

Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommunestyre sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for 

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den fremgår av saken og dets vedlegg 1.  

2. Frøya kommunestyre vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik det 

fremgår av sakens vedlegg 2. 

Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015. 

 

Enstemmig. 

 

  

79/14  

SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn 

m/flytekai må fullføres. Her ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som er svært viktig for 

fiskerinæringen i Frøya. 

Med bakgrunn i nytt kostnadsoverslag og søknad om tilskudd fra Kystverket, vedtar kommunestyret å 

etterbevilge kr. 19.754.179.90 inkl. mva til Sæthervågen som finansieres på følgende måte: 

Tilskudd fra Kystverket   kr.   8.227.095.00 

Momskompensasjon  kr.   3.821.154.00 

Låneopptak   kr.   7.705.930.90 

Til sammen    kr. 19.754.179.90 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 19.06.14: 

 

Repr. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil i sakens behandling da han som tjenestemann er sterkt involvert i 

saken. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn m/flytekai 

må fullføres. Her ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 

Med bakgrunn i nytt kostnadsoverslag og søknad om tilskudd fra Kystverket, vedtar kommunestyret å 

etterbevilge kr. 19.754.179.90 inkl. mva til Sæthervågen som finansieres på følgende måte: 

Tilskudd fra Kystverket   kr.   8.227.095.00 

Momskompensasjon  kr.   3.821.154.00 

Låneopptak   kr.   7.705.930.90 

Til sammen    kr. 19.754.179.90 
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80/14  

STØTTE TIL ØKT BREDBÅNDSKAPASITET PÅ SISTRANDA  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune er villig til å bidra med inntil 100 000 kroner hvis Frøya kommune får tilslag på sin 

søknad om støtte til bredbåndsutbygging på Sistranda. Midlene tas fra disposisjonsfondet. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune er villig til å bidra med inntil 100 000 kroner hvis Frøya kommune får tilslag på sin søknad om 

støtte til bredbåndsutbygging på Sistranda. Midlene tas fra disposisjonsfondet. 

 

Enstemmig. 

 

  

81/14  

FRØYAPILOTEN - KYSTENS SENTER FOR LIVSLANG LÆRING/13-ÅRIG LØP   

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar saken om Senter for livslang læring/13-årige løp til orientering. Det forutsettes 

at midler for å jobbe med denne arbeidspakken i Frøyapiloten finnes innenfor eget budsjett/egne 

ressurser. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 19.06.14: 

 

Ap og Høyre fremmet flg. forslag til tillegg: 

 
«Det forutsettes at midler for å jobbe med denne arbeidspakken i Frøyapiloten finnes innenfor eget budsjett/egne 

ressurser.» 

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar saken om senter for livslang læring/13-årig løp til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

  

82/14  

SLUTTRAPPORT - SAMHANDLING I ØYREGIONEN  

 

 

Vedtak: 

 

Sluttrapporten ”Samhandling i øyregionen” tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sluttrapporten ”Samhandling i øyregionen” tas til orientering 
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 83/14  

SAMARBEIDSAVTALE - LIVSGLEDE FOR ELDRE  

 

 

Vedtak: 

 

Samarbeidsavtale mellom Frøya kommune og livsglede for eldre tas til orientering. 

Samarbeidsavtale mellom Frøya sykehjem og livsglede for eldre tas til orientering. 

 

Kostnader til etablering kr 100.000 kr dekkes innenfor tjenestens budsjettramme. 

Kostnader til livsgledekonsulent (20 % stilling) dekkes gjennom kommunens totalbudsjett. Resertifisering 

25.000 kr/år legges inn i budsjett og økonomiplan 2015-2019. 

 

Enstemmig 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 
Samarbeidsavtale mellom Frøya kommune og livsglede for eldre tas til orientering. 

Samarbeidsavtale mellom Frøya sykehjem og livsglede for eldre tas til orientering. 

 

Kostnader til etablering kr 100.000 kr dekkes innenfor tjenestens budsjettramme. 

Kostnader til livsgledekonsulent (20 % stilling) dekkes gjennom kommunens totalbudsjett. Resertifisering 

25.000 kr/år legges inn i budsjett og økonomiplan 2015-2019. 

 

Enstemmig. 

 

  

84/14  

PENGEGAVE TIL FLYGEL I FRØYA KULTUR - OG KOMPETANSESENTER  

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret foreslår å bevilge opp til 90.000.- kr til anskaffelse av flygel til Frøya kultur- og 

kompetansesenter. 

Midler hentes fra kommunens disposisjonsfond. 

 

Vedtatt med 18 mot 2 stemmer avgitt fra Jarl Arthur Dyrvik og Terje Grytvik. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret foreslår å bevilge opp til 90.000.- kr til anskaffelse av flygel til Frøya kultur- og 

kompetansesenter. 

Midler hentes fra kommunens disposisjonsfond. 

 

Enstemmig. 

 

  

85/14  

GNR 65  BNR 415 REGULERINGSENDRING LILLE AURSØY  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å egengodkjenne endringene av reguleringsplan for Sjøhustomter, Lille Aursøy. 

Endringene omfatter at område avsatt til kai endres til sjøhustomter og at vegsituasjonen blir endret slik 

at den samsvarer med dagens bruk. Det forutsettes at planen oppdateres slik at den samsvarer med ny 

planlov og at bestemmelsene blir gjort mer entydige. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens 

§ 12-14. 

 

Enstemmig 
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Hovedutvalgets innstillling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune vedtar å egengodkjenne endringene av reguleringsplan for Sjøhustomter, Lille Aursøy. 

Endringene omfatter at område avsatt til kai endres til sjøhustomter og at vegsituasjonen blir endret slik at den 

samsvarer med dagens bruk. Det forutsettes at planen oppdateres slik at den samsvarer med ny planlov og at 

bestemmelsene blir gjort mer entydige. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14. 

 

Enstemmig. 

 

  

86/14  

SLUTTBEHANDLING- REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR. 8 BNR.4  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Øya Gnr 8 Bnr 4, med planbeskrivelse, 

plankart og bestemmelser datert 08.01.2014. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 

 

Enstemmig 

 

Kommunestyrets behandling i møte 19.06.14: 

 

Repr. Ann Kristin Kristoffersen ba om at hennes habilitet blir vurdert da hun er part i saken.  Repr. Kristoffersen 

ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling. 

 

Hovedutvalgets innstillling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Øya Gnr 8 Bnr 4, med planbeskrivelse, plankart og 

bestemmelser datert 08.01.2014. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 

 

Enstemmig. 

 

  

87/14  

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKKE  

 

 

Vedtak: 

 

1. Butikkdrift R3 AS, Sistranda (Rema 1000 Frøya), 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 30.06.2016. 

3. Tor Osvald Lund, f. 20.06.63, godkjennes som styrer og Linn-Christin Gilde, f. 23.05.88, godkjennes 

som stedfortreder. 

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

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Butikkdrift R3 AS, Sistranda (Rema 1000 Frøya), 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 30.06.2016. 

3. Tor Osvald Lund, f. 20.06.63, godkjennes som styrer og Linn-Christin Gilde, f. 23.05.88, godkjennes som 

stedfortreder. 

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

 

Enstemmig. 
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88/14  

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar flg. møteplan for Formannskapet og Kommunestyret, for 2. halvår 2014: 

 

Utvalg August September Oktober November Desember 

KST 28.08. 25.09. 30.10. 27.11. 11.12. 

FSK 12. 08. 02. 16. og 30. 09 14.10. 04. 13. og 14.11. 02.12. 

 

Budsjettmøte FSK torsdag 13. og fredag 14. november. 

Budsjettmøte KST 11. desember. 

 

*1)   Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl. 10.00  

*2)   Formannskapets møter holdes på  Tirsdager  med møtestart     kl. 09.00 

*3)   Hovedutvalg for forvaltning sine møter Torsdager med møtestart kl. 09.00 

*4)   Hovedutvalg for drift sine møter  Tirsdager med møtestart  kl. 09.00 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre vedtar flg. møteplan for Formannskapet og Kommunestyret, 

for 2. halvår 2014: 

 

Utvalg August September Oktober November Desember 

KST 28.08. 25.09. 30.10. 27.11. 11.12. 

FSK 12. 08. 02. 16. og 30. 09 14.10. 04. 13. og 14.11. 02.12. 

 

Budsjettmøte FSK torsdag 13. og fredag 14. november. 

Budsjettmøte KST 11. desember. 

 

*1)   Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl. 10.00  

*2)   Formannskapets møter holdes på  Tirsdager  med møtestart    kl. 09.00 

*3)   Hovedutvalg for forvaltning sine møter  Torsdager med møtestart kl. 09.00 

*4)   Hovedutvalg for drift sine møter  Tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 

Enstemmig. 

 

  

89/14  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Spørsmål fra Venstre v/kommunesrepresentant Arvid Hammernes: 

 

Framtid for fiskerinæringa på Frøya 

 
Oppfølging av interpellasjon fra 2012 

 

I en interpellasjon til ordføreren til kommunestyremøtet 26.04 2012 skisserte Venstres gruppe en del 

fiskeripolitiske problemstillinger som vi mente det var viktig å ta tak i: 

 

1 Rekruttering av nye fiskere, herunder hvordan disse kan sikres rettigheter til å delta i de adgangsregulerte 

fiskeriene. 

2 Finansiering ved erverv av fartøyer, redskaper og rettigheter. 

3 Struktur for mottaksstasjoner og foredlingsindustri for fisk, sild, skalldyr og skjell. 

4 Veiledningstjenesten. 
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5 Havne- og kaifasiliteter. 

6 Fiskerinæringas status i kystsonen i forhold til andre aktiviteter som oppdrettsanlegg, fritidsfiske, 

kystturisme, taretråling og annet. 

 

Venstres gruppe stilte følgende spørsmål til ordføreren:  

 

«Vil ordføreren ta initiativ til å bringe nevnte problemstillinger opp på den politiske dagsordenen, med tanke på 

å sikre en livskraftig fiskerinæring i Frøya?» 

 

Ordføreren ga et positivt svar. Venstres gruppe vil likevel nå, to år etter, stille følgende oppfølgingsspørsmål til 

ordføreren: 

 

Hva er gjort siden 2012, og hva ser ordføreren for seg bør gjøres for å få på plass en strategi som kan 

sikre en livskraftig fiskerinæring i Frøya? 

 

Ønsket om å styrke fiskerinæringa er ikke bare motivert ut fra et ønske om å sikre arbeidsplasser og ha et mest 

mulig allsidig næringsliv. Det dreier seg også om identitet. Fiskerinæringa har gjennom århundrer vært en 

hovednæring i regionen og en basis for våre sosiale og kulturelle tradisjoner. 

 

Vi mener også at det ligger muligheter i fiskerinæringa, og at det her ikke dreier seg om å gi kunstig åndedrett. 

Det er i dag akseptabel lønnsomhet i næringa, og fiske er både et givende og spennende yrke. Nye arter åpner 

også nye muligheter. 

 

I kommuner som Frøya og Hitra, med stort press fra oppdrettsnæringa og avledede næringer, og sug etter 

arbeidskraft, har fiskerinæringa naturlig nok ekstra utfordringer. 

 

Venstres gruppe vil foreslå at rådmannen bør få i oppdrag å forberede en sak om fiskerinæringa til politisk 

behandling, og at kommunestyret i den anledning bør ta en temadebatt om næringa. 

 

Frøya Venstre v/kommunestyrerepresentant Arvid Hammernes 

11.06.14 

 

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA ARVID HAMMERNES , VENSTRE. 

Ordføreren takker for spørsmålet og vil understreke at det er viktig at kommunestyret med jevne mellomrom 

setter ekstra fokus på viktige temaer for Frøyasamfunnet. Vår fiskerinæring er et svært viktig tema. 

Pr. 01.05.2014 var det registrert 117 fiskefartøy i Frøya kommune.  Kun tre av disse er i gruppen 50 fot og over. 

For å få en best mulig sammenlikning oppgis også her lengdeverdien i fot. I dag består 97 % av Frøyas fiskeflåte 

av mellomstore og små fiskefartøy.  I løpet av de siste 50 år er Frøyas fiskeflåte blitt redusert med rundt 84,3 %. 

Men til tross for stor nedgang i antall båter og antall fiskere i Frøya kommune de siste ti-årene, så er det faktisk 

slik at Frøya fortsatt har en aktiv og lønnsom fiskerinæring.  Frøyafiskerne har vist stor evne og vilje til 

omstilling. De fiskefartøyene vi har i dag er utstyrt med moderne teknologi og er mer effektive enn tidligere. Tall 

for tiårsperioden 1990-1999 viser at selv med en reduksjon i antall fiskefartøy på 48 %, økte fiskeflåten 

hjemmehørende på Frøya sin fangstverdi. Fangstkvantumet gikk ikke ned, men lå ganske jevnt uavhengig av den 

betydelige reduksjonen i antall utøvere. Frøya har fortsatt status som Trøndelagsfylkenes største 

fiskerikommune, mens fiskeværet Mausund er det største fiskeværet på strekningen mellom Røst og Møre. 

Faktorer som har hatt positiv innvirkning på utviklingen i fiskeflåten i Frøya er: 

1. Effektivisering av flåten.                                                                                                                   

Teknologiutviklingen har gjort næringen mindre arbeidskrevende slik at bemanningen kan  reduseres 

betraktelig.  Dette fører til høgere lønnsomhet pr. mann.  

2. Tidligere tiders gode finansieringsordninger. 

Her tenker vi på små- og storskøyteprogram med finansiering (distriktslån) fra kommuner og 

fylkeskommunene i Trøndelag som kom i gang fra  1970-tallet. En del av fartøyene som ble finansiert 

gjennom disse programmene fins fortsatt i på Frøya.   

3. Stabilisering og økning i tilgang på fiskeressurser. 

Etter en lengre tidsperiode med strenge reguleringer har både torske- og sildestammene de siste åra 

bygd seg opp. 
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4. Fiskeriutdanning.  

Fra høsten 1985 ble fiskeskipperkurset overført fra Trondheim til Frøya og bygd inn i det treårige løpet 

i studieretning fiske og fangst i den videregående skole 

5. Tildeling av rekrutteringskvoter . 

Fiskeridirektoratet har de siste åra tildelt ti rekrutteringskvoter pr. år (på landsbasis) til unge fiskere. Så 

langt har fire av rekrutteringskvotene havnet på Frøya, og dermed gitt de  ungdommene dette gjelder et 

godt utgangspunkt til å kunne å skape både seg selv og andre en lønnsom arbeidsplass. 

 Jeg tar innledningsvis fram dette for å synliggjøre at vi faktisk har ei oppegående fiskerinæring på 

Frøya. Det skal imidlertid ikke være en sovepute, men snarere en inspirasjon slik at vi beholder vår 

posisjon også som fiskerikommune i framtida. De punkter Frøya Venstre listet opp i sin interpellasjon 

26.april 2012 er fortsatt relevante med tanke på den framtidige utviklinga.  

  

Hva er så gjort siden april 2012? Her vi jeg liste opp følgende: 

INFRASTRUKTUR: 

 Utbedring av Sætervågen havn er i gang, jfr. også vår dagsorden i dag. Et betydelig økonomisk løft. 

 K-sak 188/12: Rehabilitering av Bremnesvågen og Ørnflaugvågen kaier  - sluttregnskap.  Sluttsum for 

begge prosjektene ble 3.3 millioner kroner.. 

 Sak 141/13: Utredning vedrørende liggekai/havneforhold for båter tilknyttet næring i Frøya kommune. 

Her bevilget kommunestyret 250.000 kr. til utredningen. Utbyggingen av Sistranda havn med større 

liggekai er nå i gang. 

 

KOMPETANSE/REKRUTTERING 

 Satsingen på kultur- og kompetansesenteret betyr en heving av status for de som jobber eller ønsker å 

jobbe både innen tradisjonelt fiske og oppdrett, kall det gjerne samlet for HAVBRUK. 

 Jfr. utkast til Strategisk Næringsplan. FINANSIERING 

 Næringsfondet er Frøya kommunes verktøy mtp finansiering. I dag ligger det bl.a. en sak til behandling 

fra en aktiv fisker på Uttian. 

 

Jeg er enig med interpellanten i at vi bør sette vår fiskeripolitikk under debatt gjennom en temadebatt, 

slik jeg også ga uttrykk for i mitt svar 26.04.12. Jeg ber rådmannen legge til rette for en slik debatt. Jeg 

vil foreslå at temadebatten legges i høringsperioden for strategisk næringsplan som nå er under 

utarbeidelse. 

 

Jeg runder av her, og inviterer alle til god debatt når sommeren er vel overstått. 

Arvid takker for at ordføreren er villig til å ha en tamadebatt. Ønsker fiskarlaget inviteres til å delta. 

Kjaratan Setter ris påvenstres tiativ.mye ressurser er brukt på sjøsiden når det gjelder fiskerinæringa. Stort løft. 

Hvem skal få tilgang til arealene: tare fiskeri, krabbe etc. Skal det settes av areal til spesielle formål eller? 

Frode Reppe. Viktig debatt. Har tatt debatten i hovedutvalget HFF. Kommet langt mellom havbruk og fiskeri i 

en rapport som er framlagt. 

 

Orienteringer. 

Referat fra møte vedr. rutetilbudet avholdt på Dyrøy skole. Trafikkrådet var til stede og grendalagsfolk møtte 

opp.  Stor deltagelse.  Store utfordringer når det gjelder godstransporten som enda ikke er avklart.  Mausund og 

Sula får ikke matvarene før langt på dag. 

Reisende fra nordværa ønsker at noen turer går t/r Siholmen også med gods.  

Det må også tas tak i området rundt fergeleie på Dyrøya.  

Alt i alt et konstruktivt og informativt møte. Ønsket er at innbyggerne i øyrekka blir hørt og at de får være med 

på og gi innspill.  Trafikkrådet vil bli mer aktiv i tiden som kommer. 
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90/14  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Ingen orienteringer ble gitt. 

 

 

91/14  

URAVSTEMNING NY HOVEDAVTALE OG NY HOVEDTARIFFAVTALE  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune sier ja til forslag om ny hovedavtale for perioden 01.01.14 – 31.12.15 og til ny 

tariffavtale for perioden 01.08.14 – 31.12.17. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune sier ja til forslag om ny hovedavtale for perioden 01.01.14 – 31.12.15 og til ny tariffavtale for 

perioden 01.08.14 – 31.12.17 

  


