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100/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 26.05. 16

Vedtak:

Protokoll frå møtet 26.05. 16 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

Protokoll frå møtet 26.05. 16 godkjennes som framlagt.

101/16
LAKSEVEIEN TRINN 2

Vedtak:

l. Frøya kommune gir sin tilslutning til å delfmansiere prosjekt og tiltak på fv. 714 Stokkhaugen-Sunde
i Sør-TrøndeIag (trinn 2) med bompenger.

2. Frøya kommune vil spesielt understreke, i lys av den negative ufviklingen i ulykker med
personskader/dødsulykker på strekningen de siste årene, viktigheten av at prosjektene i pakken nå
ferdigstilles innenfor de tidsrammer som er planlagt

3. Frøya kommune godkjenner at en ny Stortingsproposisjon omfatter finansiering av delprosjektene 7-
10, med mulighet for å ta inn prosjekter frå marginallisten dersom økonomien tilsier det. Delprosjekt
8 gis prioritet foran delprosjekt 7.

4. Det legges foreløpig til grunn en investeringskostnad (styringsramme) for trinn 2 på l 626 mill.
kroner. (Alle beløp i 2016-kroner.) Endelig rammer (styrings- og kostnadsrammer) vil bli fastsatt
etter ekstern kvalitetssikring (KS2).

5. For trinn 2 legger Frøya kommune til grunn at bumpenger skal finansiere ca. 56 prosent av
investeringskostnadene, forelepig anslått til 910 mill. kr. Bompengelånet skal også dekke
rentekostnader og kostnader ved administrasjon og innkreving av bompenger.

(i. For trinn 2 forutsetter Frøya kommune at Ser-Trendelag Fylkeskommune over vegbudsjettet
bevilger et beløp som dekker ca. 44 prosent av investeringskostnadene, foreløpig anslått til 716 mill.
kr.

7. Ved prisomregninger av byggekostnader skal Statistisk sentralbyrås «Byggekostnads-indeks for
veganlegg» legges til grunn.

8. Frøya kommune legger til grunn at dagens bompengeordning videreføres med toveis
parallell/etterskuddsinnkreving gjennom bomstasjoner på Valslag og Våvatnet.

9. Det legges til grunn aiennomsnittliee takster på 56-61 kr i bomstasjonen på Vavatnet og 72-79 kr i
bomstasjonen på Valslag.

Med de forutsetninger som er lagt til grunn vedrørende brikkebruk og rabatter tilsvarer dette følgende
bompengetakster:



Innkrevingsp unkt Takstgruppe l Takstgruppe 2

Våvatnet kr 50 kr 200

Valslag kr 65 kr 260

Som del av den nasjonale bompengereformen, jf. Meld. St. 25 (2014-2015), og Prop. l S Tillegg 2 (2015-
2016) legges det til grunn en rabattordning med etterskuddsfakturering og 20 pst. rabatt for kjøretøy i
takstgruppe l med elektronisk brikke. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2.

Det innføres et passeringstak, som innebærer at det settes en øvre grense for passeringer som belastes en
gitt brikke i løpet av en kalendermåned. Passeringstaket vil g,)elde for hver enkelt bomsfasjon. I tråd med
gjeldende retningslinjer settes det øvre passeringstakef til 40 per bomstasjon. Snillfjord, Hitra og Froya
kommune ber om at taket settes til 20 og viser til at dette vil ha svært liten betydning for økonomien i
prosjektet.
Endelig takst- og rabattsystem legges frem til lokalpolitisk behandling i god tid fer innkrevingen for trinn 2
starter opp.

10. Kostnadsøkninger utover prisstigning opp til kostnadsrammen skal dekkes med fylkeskommunale
midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Innsparinger
fordeles på samme måte. Alternativt blir det åpnet for at reduserte byggekostnader kan nyttes til å ta
inn tiltak frå marginallisten dersom det er lokalpolitisk enighet om det. Delprosjekt 13 skal i så fall tas
først, avrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge. Eventuelle overskridelser utover
kostnadsrammen er Sør-Trøndelag fylkeskommune sitt ansvar og dekkes med fylkeskommunale
midler.

11. Det legges til grunn at Sør-Trøndelag Fylkeskommune stiller garanti for nødvendige lån som
bompengeselskapet tar opp.

12. Dersom det etter at innkrevingen er igangsatt viser seg at Selskapets økonomiske situasjon gjør det
nødvendig, kan bompengeselskapet, etter søknad til Vegdirektoratet, forlenge bompengeperioden med
inntil 5 år og/eller øke fakstene med inntil 20 prosent utover det takstnivået som var forutsatt ved
stortingsbehandlingen.

13. Samlet innkrevingsperiode for Trinn 2 er beregnet til 15 år. Dersom økonomien i prosjektet blir bedre
enn forutsatt skal eventuelle ekte bompengemidler settes av til utbedringstiltak på marginallisten
omtalt i Trinn l. Delprosjekt 13 skal i så fall tas først, øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert
rekkefølge.

En eventuell fylkeskommunal ande) til prosjekt på marginallisten må behandles l Fylkestinget.

14. Det forutsettes Hkelydende vedtak i Snillfjord, Hitra og Frøya kommuner.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

l. Frøya kommune gir sin tilslutning til å delfinansiere prosjekt og tiltak på fv. 714 Stokkhaugen-Sunde i Sør-
Trøndelag (trinn 2) med bompenger.

2. Frøya kommune vil spesielt understreke, i lys av den negative utviklingen i ulykker med
personskader/dødsulykker på st-ekningen de siste årene, viktigheten av at prosjektene i pakken nå
ferdigstilles innenfor de tidsrammer som er planlagt.

3. Frøya kommune godkjenner at en ny Stortingsproposisjon omfatter finansiering av delprosjektene 7-10,
med mulighet for å ta inn prosjekter frå marginallisten dersom økonomien tilsier det. Delprosjekt 8 gis
prioritet foran delprosjekt 7.

4. Det legges foreløpig til grunn en investeringskostnad (styringsramme) for trinn 2 på l 626 mill. kroner.
(Alle beløp i 2016-kroner. ) Endelig rammer (styrings- og kostnadsrammer) vil bli fastsatt etter ekstern
kvalitetssikring (KS2).



5. For trinn 2 legger Frøya kommune til gmnn at bompenger skal finansiere ca. 56 prosent av
investeringskostnadene, foreløpig anslått til 910 mill. kr. Bompengelånet skal også dekke rentekostnader og
kostnader ved administrasjon og innkreving av bompenger.

6. For trinn 2 forutsetter Frøya kommune at Ser-Trøndelag Fylkeskommune over vegbudsjettet bevilger et
beløp som dekker ca. 44 prosent av investeringskostnadene, foreløpig anslått til 716 mill. kr.

7. Ved prisomregninger av byggekostnader skal Statistisk sentralbyrås «Byggekostnads-indeks for
veganlegg» legges til grunn.

8. Frøya kommune legger til gmnn at dagens bompengeordning videreføres med toveis
parallell/etterskuddsinnkreving gjennom bomstasjoner på Valslag og Våvatnet.

9. Det legges til gmnn eiennomsnittliee takster på 56-61 kr i bomstasjonen på Våvatnet og 72-79 kr i
bomstasjonen på Valslag.

Med de forutsetninger som er lagt til gmnn vedrørende brikkebruk og rabatter tilsvarer dette følgende
bompengetakster:

Innkrevingspunkt Takstgruppe l Takstgruppe 2
Våvatnet kr 50 kr 200
Valslag kr 65 ta-260

Som del av den nasjonale bompengereformen, jf. Meld. St. 25 (2014-2015), og Prop. l S Tillegg 2 (2015-2016)
legges det til grunn en rabattordning med etterskuddsfakturering og 20 pst. rabatt for kjøretøy i takstgmppe l med
elektronisk brikke. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2.

Det innføres et passeringstak, som innebærer at det settes en øvre grense for passeringer som belastes en gitt
brikke i løpet av en kalendermåned. Passeringstaket vil gjelde for hver enkelt bomstasjon. I tråd med gjeldende
retningslinjer settes det øvre passeringstaket til 40 per bomstasjon. Snillfjord, Hitra og Frøya kommune ber om at
taket settes til 20 og viser til at dette vil ha svært liten betydning for økonomien i prosjektet.
Endelig takst- og rabattsystem legges frem til lokalpolitisk behandling i god tid fer innkrevingen for trinn 2 starter
opp.

10. Kostnadsøkninger utover prisstigning opp til kostnadsrammen skal dekkes med fylkeskommunale midler og
bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Innsparinger fordeles på samme
måte. Alternativt blir det åpnet for at reduserte byggekostnader kan nyttes til å ta imi tiltak frå marginallisten
dersom det er lokalpolitisk enighet om det. Delprosjekt 13 skal i så fall tas først, øvrige delprosjekter 11-16
er i uprioritert rekkefelge. Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen er Sør-Trøndelag
fylkeskommune sitt ansvar og dekkes med fylkeskommunale midler.

II. Det legges til grunn at Sør-TrøndeIag Fylkeskommune stiller garanti for nødvendige lån som
bompengeselskapet tar opp.

12. Dersom det etter at innkrevingen er igangsatt viser seg at Selskapets økonomiske situasjon gjør det
nødvendig, kan bompengeselskapet, etter søknad til Vegdirektoratet, forlenge bompengeperioden med inntil
5 år og/eller øke takstene med inntil 20 prosent utover det takstnivået som var forutsatt ved
stortingsbehandlingen.

13. Samlet innkrevingsperiode for Trinn 2 er beregnet til 15 år. Dersom økonomien i prosjektet blir bedre enn
fomtsatt skal eventuelle økte bompengemidler settes av til utbedringstiltak på marginallisten omtalt i Trinn l .
Delprosjekt 13 skal i så fall tas først, øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge.

En eventuell fylkeskommunal andel til prosjekt på marginallisten må behandles i Fylkestinget.

14. Det forutsettes likelydende vedtak i Snill^ord, Hitra og Frøya kommuner.



102/16
BÅTMOTORMUSEUM

Vedtak:

l. Froya kommune er imponert over Margit og Harald Aiikas livsverk med å samle det store antall
motorer som na befinner seg på Frøya, og er ydmyk i forhold til familiens anske om at motorene skal
lagres og stilles ut permanent på Frøya.

2. Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et museum i det tidligere
fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag Kysthistoriske museum, Lars K. Gåsø og
Frøya kommune om å stille ut 15 av motorene på Mausund. Rådmannen bes delta i forhandlingene om en
endelig avtale. Avtalen skal endelig godkjennes av formannskapet.

3. Dersom partene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150. 000 til opp-pussing og klargjering av
lokalitetenc pi Mausund og til videre tilrettelegging av lokakne. Kr. 65. 000 går til allerede utfert
reperasjoner og tilpasninger. Midlene tas frå midler avsatt til tiltak i eyrekka, grønne konsesjoner.

4. Videre bes rådmannen forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, i ferste omgang
for en periode på 5 År. Avtalt leiesum for 2016 tas frå Res. tilleggsbevilgninger mens leie for kommende ar
legges inn i budsjett og handlingsplan 2017-2020. En leiesum ber være en symbolsk sum i og med at
kostnader til oppussing av lokalene bekostes delvis av Freya kommune.

5. Fraya kommunestyre viser til inngått avtale om leie av lagrings-lokale på Bonenget og beklager at
avtalen ikke er politisk behandlet. Kommunestyret ser det ikke som økonomisk forsvarlig å binde opp si
store midler for å lagre motorene, og ber rådmannen avslutte leieforholdet innen utgangen av 2016.
Ridmannnen bes finne dekning for leieutgiftene i 2016 innenfor årets budsjett. Motorene bringes deretter
til Ervika på kommunens regning.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte:

Knut Åme Strømøy ba om vurdering av sin habilitet da han har vært med og utarbeidet saksframlegget.
Knut Åme Strømøy ble enstemmig vurdert innhabil.
Stian Pachov ble sått inn som vara under behandling av saken.

Rådmanns forslag:

l. Frøya kommune er imponert over Margit og Harald Aukas livsverk med å samle det store antall motorer som
nå befinner seg på Frøya, og er ydmyk i forhold til familiens ønske om at motorene skal lagres og stilles ut
permanent på Frøya.

2 Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et museum i det tidligere
fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag Kysthistoriske museum, Lars K. Gåsø og Frøya
kommune om å stille ut 15 av motorene på Mausund. Rådmannen bes delta i forhandlingene om en endelig
avtale. Avtalen skal endelig godkjennes av formannskapet.

3 Dersom partene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150.000 til opp-pussing og klargjøring av
lokalitetene på Mausund og til videre tilrettelegging av lokalene. Kr. 65. 000 går til allerede utførtYeperasjoner og
tilpasninger. Midlene tas fra midler avsatt til tiltak i øyrekka, grønne konsesjoner.

4. Videre bes rådmannen forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, i første omgang for en
periode på 5 år. Avtalt leiesum for 2016 tas frå Res. tilleggsbevilgninger mens leie for kommende år legges inn i
budsjett og handlingsplan 201 7-2020. En leiesum bør være en symbolsk sum i og med at kostnader til oppussing
av lokalene bekostes delvis av Frøya kommune.

5. Frøya kommunestyre viser til inngått avtale om leie av lagrings-lokale på Bonenget og beklager at avtalen
ikke er politisk behandlet. Kommunestyret ser det ikke som økonomisk forsvarlig å binde opp så store midler for
å lagre motorene, og ber rådmannen avslutte leieforholdet innen utgangen av 2016. Rådmannnen bes finne



dekning for leieutgiftene i 2016 innenfor årets budsjett. Motorene bringes deretter til Ervika på kommunens
regning.

Enstemmig.

Følgende forslag til tillegg i vedtak blefre mmetfra V/H/Sp og Frp:

«Rådmannen bes fremme en sak på hvordan museumsarbeidet i kommunen skal ivaretas.»

Fait med 12 mot 10 stemmer avgitt av Ap.

Forslagt til vedtak:

l. Frøya kommune er imponert over Margit og Harald Aukas livsverk med å samle det store antall motorer som
nå befinner seg på Frøya, og er ydmyk i forhold til familiens ønske om at motorene skal lagres og stilles ut
permanent på Frøya.

2. Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et museum i det tidligere
fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag Kysthistoriske museum, Lars K Gåsøog Frøya
kommune om å stille ut 15 av motorene på Mausund. Rådmannen bes delta i forhandlingene om en endelig
avtale. Avtalen skal endelig godkjennes av formannskapet.

3- Dersom panene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150. 000 til opp-pussing og klargjøring av
lokalitetene på Mausund og til videre tilrettelegging av lokalene. Kr.65.000 går til alleredeutfert-reperasjoner og
tilpasninger. Midlene tas fra midler avsatt til tiltak i øyrekka, grønne konsesjoner.

4. Viderebes rådmannen forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, i første omgang for en
periode på 5 år Avtalt leiesum for 2016 tas frå Res. tilleggsbevilgninger mens leie for kommende år legges inn i
budsjett og handlingsplan 2017-2020. En leiesum bør være en symbolsk sum i og med at kostnader til oppussing
av lokalene bekostes delvis av Frøya kommune.

5 Frøya kommunestyre viser til inngått avtale om leie av lagrings-lokale på Bonenget og beklager at avtalen
ikke er politisk behandle!. Kommunestyret ser det ikke som økonomisk forsvarlig å binde opp så store midler for
å lagre motorene, og ber rådmannen avslutte leieforholdet innen utgangen av 2016. Rådmannnen bes finne
dekning for leieutgiftene i 2016 innenfor årets budsjett. Motorene bringes deretter til Ervika på kommunens
regning.

103/16
COOP MARKED DYRØY - GODKJENNING TYPISK TURISTSTED

Vedtak:

Frøya kommune vil på vegne av Coop Marked Dyrey søke Fylkesmannen i Ser-Trøndelag om at
de får holde åpent på søndager hele året, subsidiert mars til september.

Vedtatt med 14 mot 8 stemmer.

Kommunestyrets behandling i møte:

Habiliteten til Rep. Susann Sæther ble vurdert da hun er ansatt hos Coop Dyrøy.
Rep. Susann Sæther ble vurdert habil med 20 mot stemmer avgitt av Helge Borgen og Ola Vie.
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Følgende forslag til vedtak blefremmet av Kristin Reppe Storø:

«Frøya kommune vil på vegne av Coop Marked Dyrøy søke Fylkesmannen i Sar-Trøndelag om at de far holde
åpent på søndager hele året, subsidiert mars til september»

Vedtatt med 14 mot 8 stemmer avgitt av Representantene Ann Kristin Kristoffersen, Randi Rabben, Helge
Borgen, Ola Vie, Torbjørn Måsøval, Pål Teje Bekken, Halgeir Hammer og Knut Arne Srtrømøy.

Formannskapets innstilling:

«Frøya kommune avslår å sende en søknad til fylkesmannen om sendagsåpen butikk ved Coop Marked Dyrøy»

Fait med 8 mot 14 stenuner avgitt Representantene Heidi Taraldsen, Kristin Reppe Store, Geir egil Meland,
Gunn Heid Haliaren. Roar Hammernes, Sigrun Sumstad Sørdal. Eli Ann Karlsen, Bjørnar Grytvik, Terje
Grytvik, Remy Strømskag. Martin Nilsen, Siisann Sæther, Tove Meret Vedal og Arvid Hammernes.

Forslagt til vedtak:

Frøya kommune avslår å sende en søknad til fylkesmannen om søndagsåpen butikk ved Coop Marked Dyrøy.

104/16
ORGANISERING AV DEN SIVILE RETTSPLEIE PÅ GRUNNPLANET I POLITIET - SRGP

Vedtak:

Frøya kommune er bekymret for en utvikling der stadig kompetanse stadig
sentraliseres, og vil gjenta var konklusjon i heringsuttalelsen til politianalysen
26.09.13: Lensmannskontoret har fortsatt god gjenklang i det norske
samfunnet, og er knyttet til tillitt og lokalkunnskap. Dersom det er politisk vilje,
har Frøya kommune tro på en fremtid med flere større enheter, men hvor vi
fortsatt har tilstcdeværelse i de fleste kommuner. Lensmannsrollen i
tradisjonell forstand er endret, men kan fortsatt ha base i kommunen, i nært
samspill med andre etater og publikum. Da vil lensmannen verken være best
fer, eller utgått på dato, men ta med seg det viktigste; kjenne sitt lokalsamfunn
og være en ressurs for dette.

Når det gjelder den sivile rettspleien, så er vi apne for at endringer kan være
fornuftige, men vil igjen advare mot lesninger som tapper distriktskommuner
for nødvendig kompetanse. Vi vil her spesielt nevne forliksrådet, som er
velfungerende og som vi tror kan oppnå gode resultater, nettopp fordi det har
nærhet til sakene.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

Frøya kommune er bekymret for en utvikling der statlig kompetanse stadig
sentraliseres, og vil gjenta vår konklusjon i høringsuttalelsen til politianalysen
26. 09. 13: Lensmannskontoret har fonsatt god gjenklang i det norske
samfunnet, og er knyttet til tillitt og lokalkunnskap. Dersom det er politisk vilje,
har Frøya kommune tro på en fremtid med flere større enheter, men hvor vi
fortsatt har tilstedeværelse i de fleste kommuner. Lensmannsrollen i
tradisjonell forstand er endret, men kan fortsatt ha base i kommunen, i nært
samspill med andre etater og publikum. Da vil lensmannen verken være best
før, eller utgått på dato, men ta med seg det viktigste; kjenne sitt lokalsamfunn
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2.

og være en ressurs for dette.

Når det gjelder den sivile rettspleien, så er vi åpne for at endringer kan være
fornuftige, men vil igjen advare mot løsninger som tapper distriktskommuner
for nødvendig kompetanse. Vi vil her spesielt nevne forliksrådet, som er
velfungerende og som vi tror kan oppnå gode resultater, nettopp fordi det har
nærhet til sakene.

105/16

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FRØYA KOMMUNE 2016-2020

Vedtak:

Kommunestyret vedtar trafikksikkerhetsplan 2016-2020 med følgende tillegg og endring
av prioritert liste:

Planen bør inkludere en utdyping av Trafikksikkerhetsutvalgets og Trafikkrådets rolle inn i
trafikksikkerhetsarbeidet.

Sikring av bussavstigning Krutvika. Inn i vedlegg l, handlingsplan fysiske tiltak, mindre
investeringer-fylkesvei. Første prioritet.

Det sekes om trafikksikkerhetsmidler i 2016.

Rådmannen» tilradning til innspill frå Samarbeidsutvalget Mausund skole:
I forhold til uoversiktlig kryss pga etablert gjerde: Dette bør felges opp med tanke på
ulovlighet.
Behov for nye busstopp kartlegges rundt hele Frøya for å sikre skolebarn traflkksikker
skolevei. Det sekes Snr-TrBndelag Fylkeskommune om trafikksikkerhetsmidler til
tiltaket.

Vedlegg l: Fylkesvei

Prioriteringer:
l. Madsvågen- Nesset (gml Coop)
2. Melkstaden-Hamarvik

3. Nabeta- Karlasvingen
3. Dyrvik- uttikrysset

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

Kommunestyret vedtar trafikksikkerhetsplan 2016-2020 med følgende tillegg og endring
av prioritert liste:

Planen bør inkludere en utdyping av Trafikksikkerhetsutvalgets og Trafikkrådets rolle inn i
trafikksikkerhetsarbeidet.

Sikring av bussavstigning Krutvika. Inn i vedlegg l, handlingsplan fysiske tiltak, mindre
investeringer-fylkesvei. Første prioritet.

Det søkes om trafikksikkerhetsmidler i 2016.

Rådmannens tilrådning til innspill frå Samarbeidsutvalget Mausund skole:
I forhold til uoversiktlig kryss pga etablert gjerde: Dette bør følges opp med tanke på
ulovlighet.
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Behov for nye busstopp kartlegges rundt hele Frøya for å sikre skolebarn trafikksikker skolevei. Det søkes Sør-
Trøndelag Fylkeskommune om trafikksikkerhetsmidler til
tiltaket.

Vedlegg l; Fylkesvei

Prioritering er:
l. Madsvågen- Nesset (gml Coop)
2. Melkstaden-Hamarvik

3. Nabeta- Karlasvingen
3. Dyrvik- uttikrysset.

106/16
OPPVEKSTDEBATT OG TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKOLE

Vedtak:

Mål for oppvekst 2016-2020

l. Innen utgangen av 2020 skal Frøyaskolen ligge minst på landssnittet for grunnskolepoeng og
nasjonale prøver.
For å oppnå dette må det bla fokuseres på:

Tidlig innsats

Mere fokus på forskning i forhold til valg av undervisningsmetodikk, refleksjon og evaluerin;
Utforme og bruke utearealene som et pedagogisk og fysisk virkemiddel

2. Foreldre/foresatte opplever å bli brukt som en ressurs - toveis brukermedvirkning.
Deltakelse på foreldreundersøkelser er opp mot 100 %
Svarprosenten på opplevd brukermedvirkning er høy.

3. Arbeidsliv, politisk nivå og oppvekst forplikter seg til et samarbeid for å synliggjøre viktigheten
av høyere utdanning.
Forslag på innhald til tiltak:
Bruke FUR som verktøy, bidragsyter, ressurs i forhold til a snakke med ungdommen.
Foreldresamarbeid/ møter

Foreldrekurs - kompetanse
Kontakt med arbeidslivet. Fortsette hospitering, men forplikte arbeidslivet til å oppsøke
skolen. Bedriften kommer til eleven, på et tidligere stadie
Målbart over tid i forhold til gjennomføring av videregående utdanning og søknader til
Høyere utdanning

4. Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse/omsorg:
Gjennom etableringen av Familiens hus
For barn og unge med behov for habilitering/rehabilitering

Det tverrfaglige arbeidet skal utgjere en forskjell for brukeren
Arbeidet skal vise seg målbart via brukerundersekelser, f1ere får tilbud om IP/SamPro, og en aktiv
bruk av denne.

Enstemmig.
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Forslagt til vedtak:

Mål for oppvekst 2016-2020

l. Innen utgangen av 2020 skal Frøyaskolen ligge minst på landssnittet for grunnskolepoeng og
nasjonale prøver.
For å oppnå dette må det bla fokuseres på:

Tidlig innsats

Mere fokus på forskning i forhold til valg av undervisningsmetodikk, refleksjon og
evaluering
Utforme og bmke utearealene som et pedagogisk og fysisk virkemiddel

2. Foreldre/foresatte opplever å bli brukt som en ressurs - toveis brukermedvirtai ing.
Deltakelse på foreldreundersøkelser er opp mot 100 %
Svarprosenten på opplevd bmkermedvirkning er høy.

3. Arbeidsliv, politisk nivå og oppvekst forplikter seg til et samarbeid for å synliggjøre
viktigheten av høyere utdanning.
Forslag på innhald til tiltak:
Bruke FUR som verktøy, bidragsyter, ressurs i forhold til å snakke med ungdommen.
Foreldresamarbeid/ møter

Foreldrekurs - kompetanse
Kontakt med arbeidslivet. Fortsette hospitering, men forplikte arbeidslivet til å oppsøke
skolen. Bedriften kommer til eleven, på et tidligere stadie
Målbart over tid i forhold til gjennomføring av videregående utdanning og søknader til
Høyere utdanning

4. Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse/omsorg:
Gjennom etableringen av Familiens hus
For barn og unge med behov for habilitering/rehabilitering

Det tverrfaglige arbeidet skal utgjøre en forskjell for brukeren
Arbeidet skal vise seg målbart via bmkerundersøkelser, flere får tilbud om IP/SamPro, og en aktiv bmk av
denne.

107/16
ÅRSRAPPORT SIO 2015

Vedtak:

Frøya kommunestyre godkjenner årsrapport og arsregnskap for SIO 2015.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

Frøya kommunestyre godkjenner årsrappon og årsregnskap for SIO 2015
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108/16
MORGENDAGENS OMSORG - TRINN 2- BUDSJETT

Vedtak:

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til S disponere inntil kr 1.000 000 til videre
planleggingsarbeid i prosjektet «morgendagens omsorg i Frøya kommune».
Midlene tas frå investeringsfond nr 253080016 «morgendagens omsorg» som er avsatt
til dette formålet.

Følgende budsjettjustering gjøres:

D 02702. 1100. 120. 551430 kr. 750. 000, 00
D 04291. 1100. 120.551430 kr. 250. 000, 00
K 07291. 1100. 120. 551430 kr. 250. 000, 00
K 09480. 1100. 120. 551430 kr. 750. 000, 00

Ny saldo på investeringfond 253080016 «Morgendagens omsorg»: kr. 17. 196.000, 00

Dersom det bevilges OU-midler til intern prosjektledelse tas 350000, - ut av bevilgningen. Formannskapet
orienteres når dette er avklart.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

Kommunestyret gir rådmann fallmakt til å disponere inntil kr l . 000 000 til videre
planleggingsarbeid i prosjektet «morgendagens omsorg i Frøya kommune».
Midlene tas frå investeringsfond nr 253080016 «morgendagens omsorg» som er avsatt
til dette formålet.

Følgende budsjettjustering ^jøres:

D 02702. 1100. 120. 551430 kr. 750. 000.00
D 04291. 1100. 120. 551430 kr. 250. 000.00
K07291. 1100. 120. 551430kr. 250. 000.00
K 09480. 1100. 120. 551430 kr. 750. 000.00

Ny saldo på investeringfond 253080016 «Morgendagens omsorg»: kr. 17. 196. 000, 00

Dersom det beyilges OU-midler til intern prosjektledclse tas 350000, - ut av bevilgningen. Formannskapet
orienteres når dette er avklart.

109/16

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

Vedtak:

Folkevalgtes arbeidsvilkår godkjennes som vist i vedlagte «godtgjeringsreglement for folkevalgte
2016»

2. Dersom det blir behov, bes rådmann fremme en sak om budsjettjustering i samsvar med
endringene i reglementet.

Enstemmig.
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Forslagt til vedtak:

l. Folkevalgtes arbeidsvilkår godkjennes som vist i vedlagte «godtgjøringsreglement for folkevalgte
2016»

2. Dersom det blir behov, bes rådmann fremme en sak om budsjettjustering i samsvar med endringene i
reglementet.

110/16
STYRKING AV ØKONOMIFUNKSJONEN

Vedtak:

Kommunestyre tar informasjonen om styrkingen av ekonomifunksjonen til orienterini

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

Kommunestyre tar informasjonen om styrkingen av økonomifLtnksjonen til orientering

111/16

KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE I FORBINDELSE MED GRØNNE KONSESJONER,
AVSATT TIL ØYREKKEN.

Vedtak:

Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til a behandle søknadene om bruk av midlene i
forbindelse med de grenne konsesjonene avsatt til Byrekken, etter felgende retningslinjer:

Det kan søkes om maks 200 000 kr i hver saknad

Det skal være søknad om en investering/nyinnkjop, ikke direkte driftsstøtte
Det som det investeres i skal være i øyrekken eller komme øyrekken til gode
Øyrådet er høringsinstans for søknadene

Øyrekken defineres som alle oyer i Frøya Kommune der det er fastboende, bortsett frå fast-Freya
Søknadene behandles i Formannskapet to ganger pr år, siste møtet i mai og siste møte i november.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å behandle søknadene om bmk av midlene i forbindelse med
de grønne konsesjonene avsatt til øyrekken, etter følgende retningslinjer:

Det kan søkes om maks 200 000 kr i hver søknad

Det skal være søknad om en investering/nyinnkjøp, ikke direkte driftsstøtte
Det som det investeres i skal være i øyrekken eller komme eyrekken til gode

Øyrekken defineres som alle øyer i Frøya Kommune der det er fastboende, bortsett frå fast-Frøya
Søknadene behandles i Formannskapet to ganger pr år, siste møtet i mai og siste møte i november.

Øyrådet er høringsinstans for søknadene
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112/16
OVERGANG TIL TERTIALRAPPORTERING

Vedtak:

Kommunestyret vedtar at ekonomirapporteringen skal skje på hvert tertial frå l. terital 2016.

Enstemmig.

Forslag t til vedtak:

Kommunestyret vedtar at økonomirapporteringen skal skje på hvert tertial frå 2. terital 2016

113/16

TILLEGGSFINANSIERINGBASISHALL/IDRETTSHALL

Vedtak:

Det vises til saksutredningen vedrørende manglende finansiering for fullføring av basishallen inklusive
innkjøp av turnutstyr og lydutstyr.

Kommunestyret bevilger totalt kr. 4.368.125,- til fullføring av prosjektet som finansieres på følgende
måte:

Ubrukte lånemidler: kr. 2.494.500,-

Momskompensasjon kr. 873. 625,-

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

Det vises til saksutredningen vedrørende manglende finansiering for fullføring av basishallen
inklusive innkjøp av tumutstyr og lydutstyr.

Kommunestyret bevilger totalt kr. 4. 368. 125, - til fullføring av prosjektet som finansieres på følgende
måte:

Ubrukte lånemidler: kr. 2. 494. 500,-

Momskompensasjon kr. 873. 625,-
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114/16

SAK VEDRØRENDE SLETTING AV FORKJØPSRETT OG URÅDIGHET PÅ SULA GNR 64 BNR 258

Vedtak:

Frøya kommune onsker ikke å benytte sin førkjepsrett på eiendommen gnr 64 bnr 258 og godkjenner at
eiendommen overdras som omsøkt.

Frøya kommune beholder urådigheten over eiendommen som er en del av Hskerihavna på Sula.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

Frøya kommune ønsker ikke å benytte sin førkjøpsrett på eiendommen gnr 64 bnr 258 og godkjenner at
eiendommen overdras som omsøkt.

Frøya kommune beholder urådigheten over eiendommen som er en del av fiskerihavna på Sula

115/16

SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSEIENDOM TIL GNR 65 BNR 575 FRÅ EIENDOM GNR 65 BNR
298.

Vedtak:

Freya kommunestyre viser til søknad frå Sven Malvin Melkersen om kjøp av tilleggsareal til sin eiendom
gnr 65 bnr 575 på Jektholmen.

Kommunestyret Unner å i møtekomme søknaden om kjøp, begrenset til en stripe med bredde 5 meter og i
en lengde av 20 meter, som består av bade land og sjøgrunn som tilleggstomt til gnr 65 bnr 575.
Kjøpesummen fastsettes til kr 37,- pr m2 og kjoper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

Frøya kommunestyre viser til søknad frå Sven Malvin Melkersen om kjøp av tilleggsareal til sin eiendom gnr 65
bnr 575 på Jektholmen.

Kommunestyret fmner å i møtekomme søknaden om kjøp, begrenset til en stripe med bredde 5 meter og i en
lengde av 20 meter, som består av både land og sjøgmnn som tilleggstomt til gnr 65 brur 575
Kjøpesummen fastsettes til kr 37, - pr m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen.

116/16
REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar FrBya kommunestyre at forslag til
kommunedelplan Sistranda med planbeskrivelse med bestemmelser og tilherende plankart, datert
13.05. 16, legges ut på 2.gangs høring og offentlig ettersyn.
Innspill frå Torbjørn Hammernes, grunneier Tuvneset/ Kjerka tas til
Område B 3b, område for den gamle videregående skole, beholdes som offentlig
formål/offentlig tjenesteyting.

Enstemmig.
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Kommunestyrets behandling i møte:

Rep. Geir Egil Meland ba om vurdering av sin habiliteteland, da han er ansatt hos tiltakssøker i område 3b.
Rep. Geir Egil Meland ble vedtatt habil med 16 mot 6 stemmer avgitt av Frp, Sp, H og Tove Merete Vedal.

Rep. Arvid Hammemes ba om vurdering av sin habilitet da han opplevde at det ble stilt spørsmål om det.
Rep. Arvid Hammemes ble enstemmig vurdert habil.

Rep. Halgeir Hammer ba om vurdering av sin habilitet da hans sønn er en av flere eiere ved nevnte eiendom.
Rep. Halgeir Hammer ble enstemmig vurdert habil.

Forslagt til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag til kommunedelplan
Sistranda med planbeskrivelse med bestemmelser og tilhørende plankart, datert 13.05. 16, legges ut på 2. gangs
høring og offentlig ettersyn.

117/16

SLUTTBEHANDLING HAVNEVÅGEN - REGULERINGSPLAN

Vedtak:

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplanen
for Havnevågen, som vist på plankart datert 23. 11. 15, med planbestemmelser datert 03. 05. 16 og
planbeskrivelse datert 23.11.15.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte:

Rep. Ann Kristin Kristoffersen ba om vurfdering av habilitet da hun er part i saken som grunneier.
Rep. Ann Kristin Kristoffersen ble enstemmig vurdert habil.

Forslagt til vedtak:

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplanen for
Havnevågen, som vist på plankart datert 23. 11. 15, med planbestemmelser datert 03. 05. 16 og planbeskrivelse
datert23. 11. 15.

118/16

SLUTTBEHANDLING SØRNESSA - REGULERINGSPLAN

Vedtak:

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne
detaljreguleringsplanen for Sørnessa, som vist på plankart datert 03.05.2016, med planbestemmelser
datert 03. 05. 2016 og planbeskrivelse datert 03. 05. 2016.

Enstemmig.
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Kommunestyrets behandling i møte:

Rep. Geir Egil Meland ba om vurdreing av sin habilitet da han er ansatt i Gåsø sitt firma.
Rep. Geir Egil Meland ble enstemmig vurdert habil.

Forslag! til vedtak:

l henhold til Plan- og bygningslovens S 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne detaljreguleringsplanen
for Semessa, som vist på plankart datert 03. 05. 2016, med planbestemmelser datert 03. 05. 2016 og
planbeskrivelse datert 03. 05. 2016.

119/16
SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VANN- OG AVLØPSANLEGG FOR SØRSKAGET
BOLIGFELT, MÅSØVAL

Vedtak:

Kommunen godkjenner søknaden om overtakelse av vann- og avlepsanleggene under felgende
forutsetninger:

l. Kommunen overtar anleggene vederlagsfritt frå utbygger.
2. Det settes krav om at minst 10 stk boligenheter skal være ferdigstilt fer overtakelsen

ikraftsettes.

3. Kommunal overtakelse begrenses til å ikke gjelde stikkledninger, og installasjoner i disse, frå
hovedledning inn til den enkelte eiendom.

4. Kommunen stiller med veiledning og kontroll under byggearbeidene for å sikre at
anleggene blir utført forskriftsmessig og i tråd med kommunale standarder og krav.

5. Det holdes overtakelsesforretning før formell overtakelse skjer.
6. Utbygger stiller til rådighet nadvendig areal for større avlepsrenseanlegg ved et

eventuelt kommunalt ønske om utvidelse av anlegget til 150 pe. Dette uten kostnad for
kommunen. Utbygger awenter innkjøp av renseanlegg inntil saksfremlegg om utvidelse
er behandlet i Formannskapet og Kommunestyret, senest august 2016.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte:

Rep. Bjørnar Grytvik meldte seg innhabil, da han er saksbehandler i saken.

Forslagt til vedtak:

Kommunen godkjenner søknaden om overtakelse av vann- og avløpsanleggene under følgende
forutsetninger:

l. Kommunen overtar anleggene vederlagsfritt frå utbygger.
2. Det settes krav om at minst 10 stk boligenheter skal være ferdigstilt før overtakelsen

ikraftsettes.

3. Kommunal overtakelse begrenses til å ikke gjelde stikkledninger, og installasjoner i disse, frå
hovedledning inn til den enkelte eiendom.
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4.

5.

Kommunen stiller med veiledning og kontroll under byggearbeidene for å sikre at anleggene
blir utført forskriftsmessig og i tråd med kommunale standardar og krav.
Det holdes overtakelsesforretning før foraiell overtakelse skjer.

6. Utbygger stiller til rådighet nødvendig areal for større avløpsrenseanlegg ved et eventuelt
kommunalt ønske om utvidelse av anlegget til 150 pe. Dette uten kostnad for kommunen.
Utbygger avventer innkjøp av renseanlegg inntil saksfremlegg om utvidelse er behandlet i
Formannskapet og Kommunestyret, senest august 2016.

120/16
SØKNAD OM TILDELING AV TOMT I BEINSKARDET BOLIGFELT

Vedtak:

Belvelox Nordic AS v/Arvydas Kasperas, tildeles tomt nr. 71 og 80 i Beinskardet boligfelt for oppføring av
totalt to, 2-mannsboliger. Dersom det planlegges bygg for nere enn 2 bruksenheter pr. tomt, må det søkes
om dispensasjon frå gjeldende reguleringsplan.

Tomtene tildeles på vanlige betingelser, dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt innen 3 måneder
etter tildelingsvedtak, og at det skal være igangsatt bygging på tomtene innen 2 år etter tildelingsdato.
Hvis ikke, skal tomtene skjøtes tilbake til kommunen.
Ved tilbakeforing av tomtene til kommunen, betaler kommunen tilbake det innbetalte beløp uten renter,
og med fratrekk for tinglysningsgebyr og dokumentavgift for tinglysning av skjote.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

Belvelox Nordic AS v/Arvydas Kasperas, tildeles tomt nr. 71 og80 i Beinskardet boligfelt for oppføring av
totalt to, 2-mannsboliger. Dersom det planlegges bygg for flere enn 2 bmksenheter pr. tomt, må det søkes om
dispensasjon frå gjeldende reguleringsplan.

Tomtene tildeles på vanlige betingelser, dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt innen 3 måneder etter
tildelingsvedtak, og at det skal være igangsatt bygging på tomtene innen 2 år etter tildelingsdato. Hvis ikke, skal
tomtene skjøtes tilbake til kommunen.

Ved tilbakeføring av tomtene til kommunen, betaler kommunen tilbake det innbetalte beløp uten renter, og med
fratrekk for tinglysningsgebyr og dokumentavgift for tinglysning av skjøte.

121/16

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED SAKER ETTER ALKOHOLLOVEN

Vedtak:

Frøya kommune vedtar nye retningslinjer for arbeidet med saker etter alkoholloven.
Ikrafttredelsesdato 01.07. 16

Dette innebærer også at følgende endringer trer i kraft:

l. Antall skjenkebevillinger til ambulerende/enkeltanledninger økes frå to til fem i perioden 15.mai
til IS.september

2. Skjenking kan foregå frem til skjenkebcvillingens utløp med 30 minutters frist for konsum av
allerede utskjenket alkoholholdig drikke.
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3. Salg og skjenking av alkoholholdig drikk blir tillatt under valgdager og folkeavstemminger i
Frøva kommune.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

Frøya kommune vedtar nye retningslinjer for arbeidet med saker etter alkoholloven.
Ikrafttredelsesdato 01. 07. 16

Dette innebærer også at følgende endringer trer i kraft:

l. Antall skjenkebevillinger til ambulerende/enkeltanledninger økes frå to til fem i perioden 15. mai til
15. september

2. Skjenking kan foregå frem til skjenkebevillingens utløp med 30 minutters frist for konsum av allerede
utskjenket alkoholholdlg drikke.

3. Salg og skjenking av alkoholholdig drikk blir tillatt under valgdager og folkeavstemminger i Frøya
kommune.

122/16
SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL
COOP MARKED SULA

Vedtak:

l. Coop Orkla Møre SA, avd. Coop Marked Sula, 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 30.09.2020.
3. Beata Nowak f. 01. 07. 69, godkjennes som salgsstyrer og Ruth Borgny Augustsen f. 18. 06. 53,

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

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

l. Coop Orkla Møre SA, avd. Coop Marked Sula, gis bevilling til salg av øl og rusbms med alkoholinnhold
inntil 4, 75 volumprosentjfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m. v § 1-7.

2. Bevillingen gjelder til 30.09.2020.
3. Beata Nowak f. 01. 07. 69, godkjennes som salgsstyrer og RuthBorgny Augustsen f. 18. 06. 53, godkjennes

som stedfortreder.

4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer.
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123/16
SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL
COOP MARKED HAMARVIK

Vedtak:

l. Coop Hamarvik SA, avd. Coop Marked Hamarvik, 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 30.09.2020.
3. Geir Vatn, f. 19.09.60, godkjennes som salgsstyrer og May Britt Trean Paulsen, f. 08.06.69,

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

retningslinjer.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

l. Coop Hamarvik SA, avd. Coop Marked Hamarvik, gis bevilling til salg av øl og
rusbrus med alkoholinnliold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av
alkoholholdig drikk m. v § 1-7.

2. Bevillingen gjelder til 30.06.2020.
3. Geir Vatn, f. 19.09.60, godkjennes som salgsstyrer og May Britt Trøan Paulsen, f. 08.06. 69, godkjennes

som stedfortreder.

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

124/16
SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL
COOP MARKED DYRØY

Vedtak:

l.

2.
3.

Coop Hamarvik SA, avd. Coop Marked Dyroy, 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.
Bevillingen gjelder til 30. 09. 2020.
Randi Englund, f. 05.08.54, godkjennes som salgsstyrer og Susan Sæther, f. 11.07.63, godkjennes
som stedfortreder.

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

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

l. Coop Hamarvik SA, avd. Coop Marked Dyrøy, gis bevilling til salg av øl og msbms med
alkohol innhold inntil 4,75 volumprosentjfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m. v § 1-7.

2. Bevillingen gjelder til 30. 06. 2020.
3. Randi Englund. f. 05.08.54, godkjennes som salgsstyrer og Susan Sæther, f. 11.07.63, godkjennes som

stedfortreder.

4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens
retningslinjer.
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125/16
SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL
COOP SØRBURØY SA

Vedtak:

l.

2.
3.

4.

Coop Serburøy BA, Serburey, 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.
Bevillingen gjelder til 30. 09. 2020.
Ellinor Eidsvåg, f. 30. 09. 62, godkjennes som salgsstyrer. Renata Liutkuviene
f. 31. 10. 78, godkjennes som stedfortreder under forutsetning av at hun avlegger og består
kunnskapsprøve om alkoholloven innen oktober 2016.
Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer.

Enstemmig.

Forslag* til vedtak:

l. Coop Sørburøy BA, Sørburøy, gis bevilling til salg av øl og rusbrus med
alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosentjfr. Lov om omsetning av alkohotholdig drikk m. v § 1-7.

2. Bevillingen gjelder til 30. 06. 2020.
3. EIlinor Eidsvåg, f. 30. 09. 62, godkjennes som salgsstyrer. Renata Liutkuviene

f. 31. 10. 78, godkjennes som stedfortreder under fomtsetning av at hun avlegger og består
kurmskapsprøve om alkoholloven innen oktober 2016.

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

126/16
SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL
NG KIWI MIDT NORGE AS

Vedtak:

l. NG KIWI MIDT-NORGE AS, gis bevilling til salg av ol og rusbrus med
alkoholinnhold inntil 4, 75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig
drikk m. v § 1-7.

2. Bevillingen gjelder til 30. 09. 2020.
3. Hege Aaness Fredagsvik, 10. 04. 73, godkjennes som st^'rer og Ellinor Holm,

f. 28.02.65, godkjennes som stedfortreder.
4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

l. NG KIWI MIDT-NORGE AS, gis bevilling til salg av øl og msbms med
alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosentjTr. Lov om omsetning av alkoholholdig
drikk m.v§ 1-7.

2. Bevillingen gjelder til 30.06.2020.
3. Hege Aaness Fredagsvik, 10.04.73, godkjennes som styrer og Ellinor Holm,

f. 28. 02. 65, godkjennes som stedfortreder.
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127/16
SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL
JOAKIM GJERTSEN AS

Vedtak:

l. Joakim Gjertsen AS (Rema 1000), Sistranda, gis bevilling til salg av el og rusbrus med
alkoholinnhold inntil 4, 75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m. v § 1-7.

2. Bevillingen gjelder til 30.09.2020.

3. Joakim Gjertsen, f. I0.04.86, godkjennes som styrer og Lotte-Randi Gjertsen, f. 02.09. 87,
godkjennes som stedfortreder.

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

5. Stedfortreder må ha bestått kunnskapspreven for alkohol inne utgangen av oktober 2016.

6. Søknaden innvilges med forbehold om merknader frå Politiet som tilsier at bevilling frarådes.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

l. Joakim Gjertsen AS (Rema 1000), Sistranda, gis bevilling til salg av øl og msbms med alkoholinriiold
inntil 4,75 volumprosentjfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m. v § 1-7,

2. Bevillingen gjelder til 30. 06. 2020.

3. Joakim Gjertsen, f. 10. 04. 86, godkjennes som styrer og Lotte-Randi Gjertsen, f. 02. 09. 87, godkjennes
som stedfortreder.

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

4. Stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for alkohol inne utgangen av oktober 2016. 06. 09.

5. Søknaden innvilges med forbehold om merknader frå Politiet som tilsier at bevilling frarådes.

128/16
SØKNAD OM SERVEMNGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING
ISAK GAUSTAD EFTF.

Vedtak:

l.

2.

3.

4.
5.

Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord innvilges serveringsbevilling etter Lov om
serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3.
Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord, 7268 Titran, gis skjenkebevilling for skjenking av øl,
rusbrus, vin og brennevin.
Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet, tidligere butikken, og på tydelig avgrenset og
inngjerdet uteomrade på brygge/kai, jfr. tegninger.
Bevillingen gjelder frå kommunestyrets vedtak og til og med 30. 09. 20.
Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 121/16 den
23.06.16:

25



Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling:

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:
Hverdager: kl. 09. 00 - 01. 00
Fredag/lordag: kl. 09. 00 - 02. 00
Søn-, hellig- og heytidsdager: kl. 12. 00 - 02. 00

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60:
Hverdager: kl. 13.00 - 01.00
Fredag/Ierdag: kl. 13.00 - 01.00
Sen-, hellig- og haytidsdager: 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.

6. Kjersti Nord f. 15. 09. 62 godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått
kunnskapsprøve om alkoholloveu. Det innvilges fritak for stedfortreder.

7. Det tas forbehold om uttalelsen frå Politiet har merknader som tilsier at bevillingen ikke bør
innvilges.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

l.

2.

3.

4.
5.

Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord innvilges serveringsbevilling etter Lov om
serveringsvirksomhet (servering slo ven), t? 3.
Enkeltmamisforetaket Kjersti Nord, 7268 Titran, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin
og brennevin.
Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet, tidligere butikken, og på tydelig avgrense! og inn^jerdet
uteområde på brygge/kaijfr. tegninger.
Bevillingen gjelder frå kommunestyrets vedtak og til og med 30. 06. 20.
Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den
26. 11.09:

Skjenlcestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling:

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: 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 fre-/lørdag kan det skjenkes til
kl. 02. 00: Nyttårsaften, l. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før l.
og 17 mai.

All skjenking må avsluttes en ',2 time før serveringsstedet stenger.
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6. Kjersti Nord f. 15. 09. 62 godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve om
alkoholloven. Det innvilges fritak for stedfortreder.

7. Det tas forbehold om uttalelsen frå Politiet har merknader som tilsier at bevillingen ikke bør innvilges.

129/16
SØKNAD OM SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING
TORLEIF SKATVOLD

Vedtak:

l. SUPEN PØBB Torleif Skatvold innvilges serveringsbevilling etter Lov om
serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3.

2. SUPEN PØBB Torleif Ska tvo Id, 7282 Bogøyvær, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin
og brennevin.

3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet og på tydelig avgrenset uteområde jfr.
tegninger.

4. Bevillingen gjelder frå kommunestyrets vedtak og til og med 30.09.20.

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 121/16 den
23.06. 16:

Skjenkestedets lokalifeter inne og ute med alminnelig bevilling:

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:
Hverdager: kl. 09.00 - 01. 00
Fredag/Iørdag: kl. 09.00 - 02.00
Sen-, hellig- og høytidsdager: kl. 12. 00 - 02. 00

AIkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60:
Hverdager: kl. 13.00 - 01.00
Fredag/tørdag: kl. 13. 00 - 01. 00
Søn-, hellig- og hBytidsdager: 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-/lerdag 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 ufskjenket alkohol skal skje innen en halv
time etter stengetid.

6. Torleif Skatvold f. 27. 11. 61 godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått kunnskapsprøve
om alkoholloven og etablererprøven. Det innvilges fritak for stedfortreder.

Enstemming.

Forslagt til vedtak:

l. SUPEN PØBB Torleif Skatvold iimvilges serveringsbevilling etter Lov om
servering s virksomhet (serveringsloven), § 3.

2. SUPEN PØBB Torleif Skatvold, 7282 Bogøyvær, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbms, vin og
brennevin.

3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet og på tydelig avgrenset uteområde jfr. tegninger



4. Bevillingen gjelder frå kommunestyrets vedtak og til og med 30. 06. 20.

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 26. 1 1. 09:

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling:

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: kl. 13. 00-01.00
Fredag/Iørdag: 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 fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, l. nyttårsdag, kvelden fer
Kristi Himmelfartsdag, kvelden før l. og 17 mai.

All skjenking må avsluttes en ,2 time før serveringsstedet stenger.

l. Torleif Skatvold f. 271161 godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått kunnskapsprøve om
alkoholloven og etablererprøven. Det innvilges fritak for stedfortreder.

130/16
SØKNAD OM SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING
SULA RORBUER AS

Vedtak:

l. Sula Rorbuer AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet
(serveringsloven), § 3.

2. Sula Rorbuer AS, 7280 Sula, gis skjenkebevilling for skjenking av el, rusbrus, vin og brennevin.

3. Bevillingen gjelder inne i bygg A romlog rom 2 og i bygg B rom l, samt uteservering i bygg A og
bygg B. jfr. Tegninger.

4. Det er ikke tillatt å gå mellom byggene med alkoholholdig drikke.

5. Odd Larsen f. 20. 04.44 godkjennes som skjenkestyrer. Roger Larsen f.23. 12.66 godkjenne» som
stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven

6. Bevillingen gjelder frå kommunestyrets vedtak og til og med 30. 09. 20.

Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 121/16 den
23.06. 16:

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling:
Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:

Hverdager:
Fredag/lerdag:
Son-, hellig- og høytidsdager:

kl. 09.00-01.00
kl. 09.00 - 02.00
kl. 12.00 - 02.00
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Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60:
Hverdager: kl. 13. 00 - 01. 00
Fredag/lerdag: kl. 13. 00-01. 00
Sen-, hellig- og heytidsdager: 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 falgende dager ikke kommer på fre-/lerdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, l. nyttårsdag,
kvelden fer Kristi Himmelfartsdag, kvelden før l. og 17. mai.

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

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

l. Sula Rorbuer AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om servering s virksomhet (serveringsloven), i?
3.

2. Sula Rorbuer AS, 7280 Sula, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin.

3. Bevillingen gjelder inne i bygg A roml og rom 2 og i bygg B rom l, samt uteservering i bygg A og
byggB. jfr. Tegninger.

4. Det er ikke tillatt å gå mellom byggene med alkoholholdig drikke.

5. Odd Larsen f. 20. 04. 44 godkjennes som skjenkestyrer. Roger Larsen f. 23. 12. 66 godkjemies som
stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven

6. Bevillingen gjelder frå kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.20.

Skjeiilcetiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 26. 11. 09:

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling;
Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:

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

kl. 09. 00-01. 00
kl. 09. 00-02. 00
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

l 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 Himmetfartsdag, kvelden før l. og 17 mai.

All skjenking må avsluttes en ',2 time før serveringsstedet stenger.
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131/16
SØKNAD OM SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING
HOTELL FRØYA AS

Vedtak:

l.

2.

3.

4.

Hotell Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet
(serveringsloven), § 3.

Hotell Frøya AS, 7260 Sistranda, gis skjenkebevilling for skjenking av el, rusbrus, vin o;
brennevin.

Bevillingen gjelder inne i l. elg. i restaurant/bar, pub/sofabar og i mBterom "Grotten" i
underetasjen, samt uteservering på tydelig avgrenset uteområde jfr. tegninger.

Bevillingen gjelder frå kommunestyrets vedtak og til og med 30.09.20.

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 121/16
den 23.06. 16:

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling:
Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:
Hverdager: kl. 09. 00-01. 00
Fredag/lerdag: kl. 09. 00 - 02. 00
San-, hellig- og heytidsdagcr: 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
San-, hellig- og haytidsdager: 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:
Nyttarsaften, l. nyttårsdag, kvelden fer Kristi Himmelfartsdag, kvelden fer l. og 17. mai.

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

6. Valborg Bekken f.Ol.01.76 godkjennes som skjenkestyrer. Lena Fillingsnes
Antonsen f. 13.04.85 godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprBve
om alkoholloven.

7. Valborg Bekken og Lena Fillingsnes må levere skatteattest innen utgangen av oktober 2016.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

l. Hotell Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet
(serveringsloven), § 3.

2. Hotell Frøya AS, 7260 Sistranda, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, msbrus, vin og
brennevin.

3. Bevillingen gjelder inne i l. etg. i restaurant/bar, pub/sofabar og i møterom "Grotten" i
underetasjen, samt uteservering på tydelig avgrenset uteområde jfr. tegninger.

4. Bevillingen gjelder frå kommunestyrets vedtak og til og med 30. 06. 20.
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5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den
26. 11. 09:

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling:
Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:
Hverdager: kl. 09. 00 - O l . 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 fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, l.
nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før l. og 17. mai.

6. All skjenking må avsluttes en ',2 time før serveringsstedet stenger.

7. Valborg Bekken f. O l. O l. 76 godkjennes som skjenke styrer. Lena Fillingsnes
Antonsen f. 13. 04. 85 godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om
alkoholloven.

8. Valborg Bekken og Lena Fillingsnes må levere skatteattest innen utgangen av oktober 2016.

132/16
SERVERINGS - OG/ELLER SKJENKEBEVILLING

Vedtak:

. Sula Brygge Drift AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om Serveringsvirksomhet
(serveringsloven) § 3.

. Sula Brygge Drift AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin.

. Bevillingene gjelder for Terna pub med uteområde og i tilstøtende brygge, jfr tegninger.

Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 121/16 den
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
Sen- hellig og høytidsdager kl 12.00- 02.00

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60:
Hverdager: kll3.00-01.00
Fredag/lerdag: kll3. 00-01. 00
Sen- hellig og høytidsdager kl 13.00- 01.00

I jule, påske og pinseuka gis skjenkebevilling tilkl 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.

AU skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen
en halv time etter stengetid.
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Tove Fasting f. 17.09.62 godkjennes som skjenkestyrer. Ola Flyum f. 16. 12.59 godkjennes som
stedfortreder. Tove Fasting har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og bestått
etablererprøven. Stedfortreder må avlegge å ha bestått kunnskapsprøve i alkohol inne utgangen
av oktober 2016.

Det tas forbehold om uttalelse frå Politiet har merknader som fraråder å gi bevilling.

Bevillingen gis frå kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.09.2020.

Enstemmig.

Forslå gt ti] vedtak:

. Sula Brygge Drift AS innvilges sen7eringsbevilling etter Lov om Serveringsvirksomhet
(serveringsloven) § 3.

. Sula Brygge Drift AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin.

. Bevillingene gjelder for Tema pub med uteområde og i tilstøtende brygge, jfr tegninger.

. Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker etter
alkoholloven, K-sak nr 145/09. av 26. 11. 09.

Skjenketidene er fastsett slik:
Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:
Hverdager; kl09. 00-01. 00
Fredag/lørdag: kl 09. 00- 02. 00
Sen- hellig og høytidsdager kl 12. 00- 02. 00

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 tilkl 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 må avsluttes en ',2 time før servering sstedet stenger.

. Tove Fasting f. 17. 09. 62 godkjennes som skjenke styrer. Ola Flyum f. 16. 12. 59 godkjennes som
stedfortreder. Tove Fasting har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og bestått
etablererprøven. Stedfortreder må avlegge å ha bestått kunnskapsprøve i alkohol inne utgangen av
oktober 2016.

. Det tas forbehold om uttalelse frå Politiet har merknader som fraråder å gi bevilling.

. Bevillingen gis frå kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.06. 2020.

133/16
SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING
STIFTELSEN HALTEN NEKOLAI DAHLS MINNE

Vedtak:

l. Stiftelsen Halten NDM innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet
(serveringsloven), § 3.

2. Stiftelsen Halfen NDM innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin etter Lov om
omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7.

32



3. Bevillingen gjelder inne i Skanklånars spiserom og Tv-stue og uteservering på tydeligavgrenset
område utenfor låna, jfr. hilder. Videre innvilges bevilling inne på brygga i lokalet "Krykkja" i l.
etg. og på "Tørrfiskrommet" i 2. etg.

4. Bevillingen gjelder frå kommunestyrets vedtak og til og med 30.09.20.
5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 121/16 den

23.06. 16:

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling:

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohoi:
Hverdager: kl. 09. 00 - 01. 00
Fredag/Ierdag: kl. 09. 00 - 02. 00
Sen-, hellig- og hBytidsdager: kl. 12. 00 - 02. 00

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60 er ikke innvilget.

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-/lerdag 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.

6. Laila Støen, Trondheim, godkjennes som serverings- og skjenkestyrer.
7. Det gis fritak frå kravet om stedfortreder jfr. alkohollovens §l-7c.
8: Det tas forbehold om uttalelsen frå Politiet ikke har anmerkninger som tilsier at søknaden ikke

bør innvilges.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

l. Stiftelsen Halten NDM innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet
(serveringsloven), § 3.

2. Stiftelsen Halten NDM innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin etter Lov om
omsetning av alkoholholdig drikke m. v. (alkoholloven), §1-7.

3. Bevillingen gjelder iime i Skanklåna's spiserom og Tv-stue og uteservering på tydeligavgrenset område
utenfor iåna, jfr. hilder. Videre innvilges bevilling inne på brygga i lokalet "Krykkja" i l . etg. og på
"Tørrfiskrommet" i 2. etg.

4. Bevillingen gjelder frå kommune styrets vedtak og til og med 30. 06. 20.
5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den

26. 11. 09:

Skjenkestedets lokahteter inne og ute med alminnelig bevilling:

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 er ikke innvilget.
I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til M. 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 må avsluttes en ,2 time før serveringsstedet stenger.

6. Laila Støen, Trondheim, godkjennes som servermgs- og skjenkestyrer.
7. Det gis fritak frå kravet om stedfortrederjfi'. alkohollovens §l-7c.
8: Det tas forbehold om uttalelsen frå Politiet ikke har anmerkninger som tilsier at søknaden ikke bør

innvilges.
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134/16
SERVERINGS - OG/ELLER SKJENKEBEVILLING

Vedtak:

5.

l. Den Muntre Matros, 7284 Mausund, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og
brennevin.

2. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalene ^'Brovingen" og "Skipperlugaren"
Med tilstøtende terasser/uteplasser, jfr. tegning.

3. Bevillingen gjelder frå kommunestyrets vedtak og til og med 30.09.20

4. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 121/16 den
23. 06. 16:

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling:

AIkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:
Hverdager: kl. 09. 00-01. 00
Fredag/lerdag: kl. 09.00 - 02. 00
Sen-, hellig- og heytidsdager: kl. 12. 00 - 02. 00

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60:
Hverdager: kl. 13.00-01.00
Fredag/lardag: kl. 13. 00 - 01. 00
Sen-, hellig- og hBytidsdager: 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-/lordag 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 ska) skje innen
en halv rime etter stengetid.

Inger Knudsen Øyen f. 16.04.53 godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått
kunnskapsprøve om alkoholloven. Stedet fritas for stedfortreder da skjenkestyrer alltid er til
stede.

Det tas forbehold om uttalelsen frå Politiet har merknader som tilsier at bevilling ikke bør gis.6.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

l. Den Muntre Matros, 7284 Mausund, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbms, vin og brennevin.

2. Bevillingen feider inne i serveringslokalene "Brovingen" og "Skipperlugaren"
Med tilstøtende terasser/uteplasser, jfr. tegning.

3. Bevillingen gjelder frå konimunestyrets vedtak og til og med 30.06.20

4. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den
26. 11. 09:

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling:

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:
Hverdager: kl. 09.00 - 01. 00
Fredag/lørdag: kl. 09. 00 - 02. 00
Søn-, hellig- og heytidsdager: kl. 12. 00 - 02. 00
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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 fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02. 00: Nyttårsaften, l. nyttårsdag, kvelden fer
Kristi Himmelfartsdag, kvelden før l. og 17 mai.

All skjenking må avsluttes en ,2 time før serveringsstedet stenger.

5.

6.

Inger Knudsen Øyen f. 16. 04. 53 godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått
kunnskapsprøve om alkoholloven. Stedet fritas for stedfortreder da skjenkestyrer alltid er til stede.
Det tas forbehold om uttalelsen frå Politiet har merknader som tilsier at bevilling ikke bør gis.

135/16
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
THM INVEST AS

Vedtak:

. THM invest innvilges serveringsbeviUing etter Lov om Serveringsvirksomhet (serveringsloven) §

. THM invest innvilges skjenkebevilling for skjenking av al, rusbrus, vin og brennevin.

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

. Skjenketiden fastsette» i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 121/16 den
23.06. 16.09.

Skjenketidene er fastsett slik:
Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol:
Hverdager: kl09. 00-01. 00
Fredag/lerdag: kl 09. 00- 02. 00
Søn- hellig og heytidsdager 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
Sen- hellig og heytidsdager 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 folgende dager ikke kommer på fre/lerdag kan det skjenkes til k] 02.00: Nyttårsaften,
l. nyttårsdag, kvelden far kristi himmelfartsdag, kvelden fer 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 kunnskapspraven om alkoholloven og bestått
etablererpreven. Det må oppnevnes en stedfortreder som må avlegge og ha bestått
kunnskapspreve i alkohol inne utgangen av oktober 2016.
Stedfortreder må selv innhente vandelsvurdering og sende kommunen Innen samme frist.

. Det tas forbehold om uttalelse frå Politiet har merknader som fraråder å gi bevilling.

. Det tas forbehold om godkjenning frå mattilsynet.

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

Enstemmig.
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Forslagt til vedtak:

THM invest innvilges serveringsbevilling etter Lov om Serveringsvirksomhet (serveringsloven) (j 3.
THM invest innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbms, 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-saknr 145/09. av 26. 11.09.

Skjenketidene er fastsett slik:
Alkoholholdig drikk med mindre eim 22 volumprosent alkohol:
Hverdager: kl09. 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: kll3. 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 fre/lørdag kan det skjenkes til kl 02. 00: Nyttårsaften,
l. nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden før l. og 17 mai.

All skjenking må avsluttes en ,2 time før serveringsstedet stenger.

Eli Kristin Fredagsvik f. 06. 09.73 godkjennes som skjenkestyrer.
Eli Kristin Fredagsvik har avlagt og bestått kumskapsprøven om alkoholloven og bestått
etablererprøven. Det må oppnevnes en stedfortreder som må avlegge og ha bestått kunnskapsprøve i
alkohol inne utgangen av oktober 2016.
Stedfortreder må selv innhente vandel svurdering og sende kommunen innen samme frist.
Det tas forbehold om uttalelse frå Politiet har merknader som fraråder å gi bevilling.
Det tas forbehold om godkjenning frå mattilsynet.
Bevillingen gis frå kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30. 06. 2020.

136/16

VALG AV JORDSKJFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN l. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER
2020

Vedtak:

Fegende personer velges som Jordskiftemeddommere for perioden 01. 01. 17 - 31. 12.2020

l. Gården Lilly Josefine

2. Sandvik Aina Taraldsen

3. Skarsvåg Mona Elisabeth
4. Fredagsvik Jan Otto
5. Hammervik RolfMindor

6. Nilsen Martin Arnfinn

Enstemmig.
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Forslagt til vedtak:

Føgende personer velges som Jordskiftemeddommcre for perioden 01.01. 17 - 31. 12.2020

l. Gården LillyJosefine
2. Sandvik Aina Taraldsen

3. Skarsvåg Mona Elisabeth
4. FredagsvikJan Otto
5. Hammervik Roff Minder

6. Nilsen Martin Arnfinn

137/16
VALG AV MEDDOMMERE FOR PERIODEN 01.01.2017 - 31.12.2020

Vedtak:

Som meddommere i Tingretten i perioden 01.01.2017 - 31. 12.2020 velges:

Kvinner: Menn:

Arntzen Mariann Aune Tor

Bekken Vida Zubaite Bekken Pal Terje
Bjørgan Inger Ervik Kjartan
Borgen Torhild Espnes Bjørnar Inge
Christensen Tone Bay Foss Jørun Olav Børset

Fjærli Randi Foss Guldbransen Vebjørn
Hansen Kitt Julie Gundersen Per

Hammervik Åse Ringlie Hallaren Håkon

Hammervold Anette Narmo Hammer Halgeir Arild
10 Kvalvær Synnøve Dolen 10 Hammervik Rolf Mindor

11 Kvingedal Frida Hanø 11 Johansen Torbjørn
12 Nord Kjersti 12 Lars Kristian Larsen

13 Reppe Marthe 13 Løkkeberg Roar
14 Raanes Torild 14 Midtsian Brynjulf
15 Strømskag Kristin Furunes 15 Reppe Torbjørn
16 Åsen Mona 16 Sandvik Knut Ronald

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte:

Følgende forslag til uttak av en mannlig kandidat ble fremmet av Remy Strømskag:

Maceij Karpinski.

Enstemmig.
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Forslagt til vedtak:

Som meddommere i Tingretten, under forutsetning av ingen merknader i vandel svurderingen, velges:

Kvinner: Menn:

Arntzen Mariann Aune Tor

Bekken Vida Zubaite Bekken Pål Terje
Bjørgan Inger Ervik Kjartan
Borgen Torhild Espnes Bjørnar Inge
Christensen Tone Bay Foss Jørun Olav Børset

Fjærli Randi Foss Guldbransen Vebjøm
Hansen Kitt Julie Gundersen Per

Hammervik Åse Ringlie Hallaren Håkon

Hammervold Anette Nanno Kammer Halgeir Arild
10 Kvalvær Synnøve Dalen 10 Hammervik Rolf Minder

11 Kvingedal Frida Hanø 11 Johansen Torbjørn
12 Nord Kjersti 12 Karpinski Maciej
13 Reppe M^arthe 13 Larsen Lars Kristian

14 Raanes Torild 14 Løkkeberg Roar
15 Strømskag Kristin Fumnes 15 Midtsian Brynjulf
16 Åsen Mona 16 Reppe Torbjørn

17 Sandvik Knut Ronald

138/16
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE FOR SAKER I LAGMANNSRETTEN
FOR PERIDEN 01.01.2017 - 31. 12. 2020

Vedtak:

Følgende personer velges som lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannrettesaker i perioden
01.01.2017-31.12.2020:

Andersen Marit Riise

Antonsen Kirsten Rønquist
Finne Ann Katrine

Lund Grethe Korsbø

Norborg Marit Wisleff

Gipling Arthur Ludvik
Johansen Rolf

Kvingedal Andreas

Nordgård Lars Østen
Røvik Sten Kristian

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte:

Randi Rabben trekker seg.
Enstemmig vedtatt.
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Forslagt til vedtak:

Følgende personervelges som lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannrettesaker under
forutsetning av ingen merknader i vandelsvurdering.

Andersen Marit Riise

Antonsen Kirsten Renquist
Finne Ann Katrine

Lund Grethe Korsbø

Norborg Marit Wisleff
Rabben Randi

Gipling Arthur Ludvik
Johansen Rolf

Kvingedal Andreas
Nordsård Lars Østen

Røvik Sten Kristian

139/16

VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020

Vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer samt leder i Forliksrådet velges:

Medlemmer:

Hammervik Hilde

Larsen Frode

Meland Geir Egil

Vara medlemmer:

Midtsian Heidi Johanne

Måsøval Torbjørn
Stara Kristin Reppe

Enstemmig.

Som leder velges: Geir Egil Meland.

Kommunestyrets behandling i møte:

Følende forslag til leder btefremmet av Rep. Kristin Reppe Storø:

«Som leder velges Geir Egi) Meland»

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer samt leder i Forliksrådet, med forbehold om merknader frå
vandelsvurdring, velges:

Medlemmer:

Hammervik Hilde

Larsen Frode

Meland Geir Egil

Vara medlemmer:

Midtsian Heidi Johanne

Måsøval Torbjørn
Storø Kristin Reppe

Som leder velges:
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140/16
MØTEPLAN 2. HALVÅR 2016

Vedtak:

Utvala August September Oktober November Desember Januar
KST 01.09 o;

29.09
27. 10 24. 11 15. 12 26. 01

FSK 23.08 06.09
20.09

04.10
18. 10

15. 11 og 16.11 06. 12 10.01
24.01

HFF 18. 08 15. 09 13. 10 10. 11 08. 12 12. 01
HFD Onsdag

24.08
13.09 11. 10 08. 11 01. 12 17.01

*1)
*2)

*3)
*2)

Felles formannskapsmete med Trondheim og Hitra kommuner 10. og 11. august.
Budsjettmete formannskapet tirsdag 15. og onsdag 16. november.
Budsjettmote kommunestyret torsdag 15.desembcr.

Kommunestyrets møter holdes på Torsdager med matestart
Formannskapets meter holdes pa Tirsdager med metestart kl. 09. 00

kl. 10.00

Hovedutvalg for drift holdes på
Hovedutvalg for forvaltning

Tirsdager med møtestart kl. 09.00
Torsdagar med metestart kl. 09.00

D Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for metestart bli justert.
0 Avvik frå Frøya Herredshus som metested vil fremgå av innkalling og kunngjeres særskilt.

Enstcmmig.

Kommunestyrets behandling i møte:

Følgende forslag til nytt HFD møte på august ble sått til onsdag 24. 08 i stedet for 16. 08.

Enstemmig.

Forslagt til vedtak:

Utvalg August September Oktober November Desember Januar
KST 25. 08. 29. 09 '. 10 24. 11 15. 12 26. 01
FSK 16.08 06. 09

20.09
04. 10
18. 10

15. 11 og 16. 11 06. 12 10.01
24.01

HFF 18.08 15.09 13. 10 10. 11 !. )2 12, 01
HFD 23. 08 13. 09 11. 10 !. I1 01. 12 17.01

*1)
*2)

*3)
*2)

Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner 10. og l l. august.
Budsjettmøte formannskapet tirsdag 15. og onsdag 16. november.
Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15. desember.

Kommunestyrets møter holdes på Torsdager med matestart kl. 10.00
Formannskapets meter holdes på Tirsdager med møtestart kl. 09. 00

Hovedutvalg for drift holdes på
Hovedutvalg for forvaltning

Tirsdager med møtestart kl. 09. 00
Torsdager med møtestart kl. 09. 00

a Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.
O Avvik frå Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.
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141/16
AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG SAREPTA

Vedtak:

Frøya Kommunestyre godkjenner den forelagte avtalen mellom Frøya kommune og Sarepta.

Avtale

mellom

Frøya kommune

og
Sarepta Energi AS (org. nr. 988 470 937)

l. Bakgrunn

Denne avtalen erstatter avtale inngått 14. 11. 2005 mellom Frøya kommune (heretter kalt
"Kommunen") og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi Kraft AS (heretter kalt
"Tidligere Avtale"). Tidligere Avtale ble overdratt til Sarepta Energi AS (heretter kalt "Utbygger") i
forbindelse med at Utbygger fikk konsesjon til utbygging av Frøya vindkraftverk i Olje- og
energidepartementets endelige vedtak av 26.08.2013. Gjeldende konsesjon er inntatt som vedlegg
l til denne avtalen.

Tidligere Avtale var inngått pé et tidspunkt før konsesjon var innvilget og tok utgangspunkt i
innlevert konsesjonssøknad som omfattet en utbygging på 200 MW. Konsesjonen gir tillatelse til
utbygging av 60 MW.

Utbygger og Kommunen er enige om at vindkraftverket med infrastruktur er en stor utbygging som
vil få virkning på Kommunen og lokalsamfunnet.

Kommunen og Utbygger har på denne bakgrunn inngått denne avtalen for å regulere viktige
forhold knyttet til utbyggingen, og for a hensynta sentrale endringer i prosjektet blant annet som
følge av at tillatt installert effekt er betydelig redusert siden inngaelsen av Tidligere Avtale.
Denne avtalen er bygd opp etter samme struktur som Tidligere Avtale.

2. Avtalens rekkevidde og begrensning

2. 1. Forholdet til konsesjonsmyndigheter

Dersom vilkår gitt av konsesjonsmyndighetene kommer i konflikt med denne avtalen, går
konsesjonsvilkårene foran.

2. 2. Vindkraftverkets utstrekning/arealbruk

Kommunens ønske i Tidligere Avtale om komprimering, er imøtekommet av
konsesjonsmyndigheten. Kommunen aksepterer Utbyggers bruk av det areal som er angitt i
konsesjonen, og vil i nødvendig utstrekning samarbeide ved Utbyggers utarbeiding av detaljplan og
miljø-, transport- og anleggsplan i henhold til konsesjonen. Kommunen er kjent med at Utbygger
har inngått rettskraftige avtaler med grunneierne.

2.3. Forholdet til drikkevannskilden

Utbygger skal utarbeide en rapport som synliggjør konsekvensene og de tiltak som forutsettes
gjort for é sikre drikkevannskilden mot forurensing. Det legges til grunn at drikkevannskilden ikke
skal påvirkes av utbyggingen eller driften av vindkraftverket.
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2.4. Miljøoppfølgingskrav

Miljøoppfølgingskrav er ivaretatt gjennom konsesjonens punkt 8, Miljø-, transport- og anleggsplan.

2. 5. Innbyrdes plassering av vindturbinene

Utbygger vil plassere vindturbinene i henhold til konsesjonen, herunder i samsvar med eventuell
detaljplan etter konsesjonens punkt 6, som godkjennes av NVE.

2. 6. Veger

Partene er enige om at det skal tilstrebes minst mulig fylling og skjæring - dvs. at vegene skal
tilpasses terrenget der dette er mulig. Adkomstvegene holdes stengt for alminnelig motorferdsel,
men er åpne for allmenn ferdsel/turbruk til fots, med sykler m.v. Det vises til punkt 4 i
konsesjonen.

2. 7. Dypvannskai Nordhammarvik

Kommunen har bygget ut Nordhammarvik Næringspark som har tilfredsstillende kai for
ilandføring, mellomlagring og transport av turbiner og annet materiell til vindkraftverket.
Utbygger betaler Kommunen kroner 3 000 000 for vederlagsfri bruk av kaia og kaiområdet i
Nordhammarvik Næringspark til ilandføring og mellomlagring av turbiner og øvrig materiell i
utbyggingsperioden, driftsperioden og ved eventuell nedleggelse av vindkraftverket i fremtiden.
Beløpet forfaller til betaling 30 dager etter oppstart av anleggsarbeidet for vindkraftverket.
Utbygger har rett til, for egen regning, å gjøre tilpasninger på kaia i den grad det er nødvendig for å
kunne benytte kaia etter formålet. Kommunen skal varsles om slike tilpasninger.
Når det i denne avtalen refereres til oppstart av "anleggsarbeidet" menes oppstart av fysiske
anleggsarbeider med sikte på utbygging av vindkraftverket etter at Utbygger har fattet endelig
investeringsbeslutning.

2. 8. Vegomlegging ved Flatval

Som følge av flere kommunale hensyn, herunder hensynet til vindkraftutbyggingen, ønsker
Kommunen å forskottere en vegomlegging av fylkesvegen ved Flatval.
Kommunen har utarbeidet reguleringsplan for vegomleggingen. Utbygger har gjennomført og
betalt grunnundersøkelser i forbindelse med vegomleggingen. Kommunen forhandler og bærer
risikoen for avtale om forskottering av veganlegget med vegeier (Sør-Trøndelag fylkeskommune).
Partene er enige om at vegomlegging ved Flatval er et avbøtende tiltak ved utbygging av
vindkraftverket, og om at Utbygger derfor skal betale kroner 3 250 000 til Kommunen som
engangskompensasjon for Kommunens renteutgifter ved forskottering av veganlegget. Beløpet
forfaller til betaling 30 dager etter oppstart av anleggsarbeidet for vindkraftverket, forutsatt at
vegomlegging er igangsatt eller gjennomført på dette tidspunkt. Engangskompensasjonen
indeksreguleres etter konsumprisindeksen med utgangspunkt i dato for signering av denne
avtalen. Utover Utbyggers forpliktelse til å betale en engangskompensasjon etter dette punkt 2.8
og de forpliktelser som for øvrig er eksplisitt regulert i denne avtalen, skal ikke Utbygger ha noen
ytterligere forpliktelser knyttet til vegomleggingen.

3. Infrastruktur

Ut over det som er avtalt i punkt 2, gir Kommunen Utbygger rett til é bruke kommunal eiendom
(veger, kaier, lagerplasser m. v. ) til lagring og transport knyttet til vindkraftverket. Slik rett skal også
gjelde for de entreprenører og leverandører som Utbygger måtte engasjere i forbindelse med
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utbyggingen. Arealene stilles til rådighet uten særskilt vederlag under forutsetning av at de
tilbakeleveres i opprinnelig stand etter bruk.
Retten til bruk av kommunal eiendom skal også omfatte rett til å foreta tilpasninger til det/de
aktuelle areal(er) som Utbygger eller deres leverandør/entreprenør finner nødvendig for det
aktuelle formel etter å ha innhente! samtykke frå Kommunen i det enkelte tilfellet. Dersom slik
tilpasning eller tiltak er godkjent av Kommunen, kan det ikke kreves tilbakeføring til opprinnelig
tilstand etter bruk med mindre dette har vært sått som et vilkår for godkjenning.
Retten til bruk av kommunal eiendom til lagring og transport gjelder ikke for eiendom Kommunen
benytter til sosial infrastruktur, så som skåler, barnehager, sykehjem, kulturhus eller lignende.

4. Dekning av kommunale utgifter

Utbygger betaler kroner 500 000 som dekning av Kommunens ekstrautgifter knytte* til
håndteringen av konsesjonssaken samt plan- og byggesaken. Av dette er kroner 250 000 allerede
utbetalt. Resterende beløp, kroner 250 000, utbetales 30 dager etter at denne avtale er signert.
Denne utbetalingen er uavhengig av om det blir fattet investeringsbeslutning for vindkraftverket.
Tidligere Avtale inneheldt også en bestemmelse om utbetaling av kroner 500 000 for arbeid med
reguleringsplan for vindkraftverket. Kravet om reguleringsplan er bortfall og det er ikke utarbeidet
reguleringsplan.

Kommunen har imidlertid utarbeidet reguleringsplan for vegomleggingen ved Flatval. Utbygger
betaler Kommunen kroner 500 000 for dette arbeidet. Beløpet forfaller til betaling 30 dager etter
oppstart av anleggsarbeidet for vindkraftverket.

5. Engangskompensasjon til Frøya kommune

l Tidligere Avtale var det avtalt en engangskompensasjon på kroner 11 000 000 under forutsetning
av at det ble gitt konsesjon for og utbygd 200 MW. Tidligere Avtale inneholder også en
bestemmelse om at dette beløpet skal reduseres forholdsmessig ved en redusering i
vindkraftverkets utbygde effekt og at beløpet skal prisjusteres etter konsumprisindeksen.
Konsesjonen gir i dag tillatelse til 60 MW.

6. Arlig kompensasjon

Utbygger er innforstått med at Kommunen har innført eiendomsskatt og at den for tiden innkreves
etter en sats på 7 promille. Dersom dagens regler for eiendomsskatt endres slik at satsen blir
mindre enn 7 promille eller helt faller bort og dette heller ikke kompenseres ved at det innføres
andre skatte- eller avgiftsendringer som sikrer Kommunen inntekter, vil utbygger likevel utbetale
et årlig beløp til Kommunen tilsvarende dagens eiendomsskatt på 7 promille.

7. Overdragelse av avtalen

Dersom Utbygger overdrar vindkraftverket helt eller delvis til annen eier, er Utbygger forpliktet til
å overdra denne avtalen til den nye eieren av vindkraftverket. Kommunen kan ikke motsette seg
en slik overdragelse.

8. Varighet av avtalen

Avtalen gjelder i konsesjonstiden og eventuelt forlenget konsesjonstid. Dersom Utbygger ikke (i)
treffer endelig investeringsbeslutning for utbygging av vindkraftverket og (ii) igangsetter
anleggsarbeidet for utbygging av vindkraftverket, bortfaller avtalen herunder de
betalingsforpliktelser som etter avtalen påligger Utbygger, med unntak av punkt 4, l. avsnitt.
Utbygger vil varsle Kommunen en méned før oppstart av de nevnte anleggsarbeidene.
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9. Tvisteløsning

Oppstår det uenighet partene imellom om forståelsen av denne avtalen, skal tvisten søkes løst ved

forhandlinger. Oppnås ikke enighet, kan hver av partene kreve tvisten løst ved de ordinære
domstolene med Sør -Trøndelag tingrett som verneting.

Partene er enige om at dette beløpet, nedskalert og prisjustert settes til kroner 4 090 862. Dersom

vindkraftverket utbygges med lavere installert effekt enn 60 MW skal beløpet reduseres
forholdsmessig. Beløpet forfaller til betaling 30 dager etter oppstart av anleggsarbeidet for
vindkraftverket og indeksreguleres etter konsumprisindeksen med utgangspunkt i dato for
signering av denne avtalen.
Partene er enige om at engangskompensasjonen knyttes til avbøtende tiltak i forbindelse med
utbygging av vindkraftverket, og derfor skal benyttes til utbygging av gang- og sykkelveg ved
Nabeita, til dekning av Kommunens kostnader i forbindelse med omlegging av vegen ved Flatval,
som ikke dekkes av punkt 2.8 over, til trafikksikringstiltak som nødvendiggjøres av
vindkraftutbyggingen, eller til øvrige tiltak som er nødvendige for å avbøte konkrete skader eller
ulemper forårsaket av vindkraftutbyggingen. l slike tilfeller skal Kommunen på forhånd varsle
Utbygger om hvilke avbøtende tiltak engangskompensasjonen skal gå til dekning av.

10. Gyldighet m.v.

Avtalen er gyldig når den er vedtatt av Frøya kommunestyre og av styret i Sarepta Energi AS.
Denne avtale utstedes og undertegnes i to eksemplarer- ett til hver av avtalepartene.

Frøya, den 23. juni 2016

Berit Flåmo

Ordfører

Frøya kommune

Magnus Axelsson
Adm. dir.

Sarepta Energi AS

Vedtatt med 20 mot 2 stemmer.

Kommunestyrets behandling i møte:

Saken ble enstemmig vurdert å behandles åpent.

Rep. Martin Nilsen ba om vurdering av sin habilitet da han er gmnneier i området.
Rep. Martin Nilsen ble enstemmig vurdert habil.

Rep. Arm Kristin Kristoffersen ba om vurdering av sin habilitet da hun er gmnneier i området.
Rep. Ann Kristin Kristoffersen ble enstemmig vurdert habil.

Følgende forslag til vedtak blefremmet av Rep. Ola Vie:

Den framlagte avtalen mellom Frøya kommune og Sarepta godkjennes ikke.

Fait med 2 mot 20 stemmer avgitt av Ap, Frp, H og V.

Formannskapets innstiUing:

Frøya Kommunestyre godkjenner den forelagte avtalen mellom Frøya kommune og Sarepta.

Vedtatt med 20 mot 2 stemmer avgitt av Rep. 0?a Vie og Rep. Knut Arne Strømøy
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Forslagt til vedtak:

Formannskapet godkjenner den forelagte avtalen mellom Frøya kommune og Sarepta med retting av påpekte
feil.

Avtale

mellom

Frøya kommune

og
Sarepta Energi AS (org. nr. 988 470 937)

l. Bakgrunn

Denne avtalen erstatter avtale inngått 14. 11. 2005 mellom Frøya kommune (heretter kalt
"Kommunen") og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi Kraft AS (heretter kalt
"Tidligere Avtale"). Tidligere Avtale ble overdratt til Sarepta Energi AS (heretter kalt "Utbygger") i
forbindelse med at Utbygger fikk konsesjon til utbygging av Frøya vindkraftverk i Olje- og
energidepartementets endelige vedtak av 26. 08. 2013. Gjeldende konsesjon er inntatt som vedlegg l
til denne avtalen.

Tidligere Avtale var inngått pé et tidspunkt før konsesjon var innvilget og tok utgangspunkt i innlevert
konsesjonssøknad som omfattet en utbygging på 200 MW. Konsesjonen gir tillatelse til utbygging av
60 MW.

Utbygger og Kommunen er enige om at vindkraftverket med infrastruktur er en stor utbygging som
vil få virkning på Kommunen og lokalsamfunnet.

Kommunen og Utbygger har på denne bakgrunn inngått denne avtalen for å regulere viktige forhold
knyttet til utbyggingen, og for å hensynta sentrale endringer i prosjektet blant annet som følge av at
tillatt installert effekt er betydelig redusert siden inngéelsen av Tidligere Avtale.
Denne avtalen er bygd opp etter samme struktur som Tidligere Avtale.

2. Avtalens rekkevidde og begrensning

2. 1. Forholdet til konsesjonsmyndigheter

Dersom vilkår gitt av konsesjonsmyndighetene kommer i konflikt med denne avtalen, går
konsesjonsvilkérene foran.

2. 2. Vindkraftverkets utstrekning/arealbruk

Kommunens ønske i Tidligere Avtale om komprimering, er imøtekommet av konsesjonsmyndigheten.
Kommunen aksepterer Utbyggers bruk av det areal som er angitt i konsesjonen, og vil i nødvendig
utstrekning samarbeide ved Utbyggers utarbeiding av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan i
henhold til konsesjonen. Kommunen er kjent med at Utbygger har inngått rettskraftige avtaler med
grunneierne.
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2. 3. Forholdet til drikkevannskilden

Utbygger skal utarbeide en rapport som synliggjør konsekvensene og de tiltak som forutsettes gjort
for å sikre drikkevannskilden mot forurensing. Det legges til grunn at drikkevannskilden ikke skal
påvirkes av utbyggingen eller driften av vindkraftverket.

2.4. Miljøoppfølgingskrav

Miljøoppfølgingskrav er ivaretatt gjennom konsesjonens punkt 8, Miljø-, transport- og anleggsplan.

2. 5. Innbyrdes plassering av vindturbinene

Utbygger vil plassere vindturbinene i henhold til konsesjonen, herunder i samsvar med eventuell
detaljplan etter konsesjonens punkt 6, som godkjennes av NVE.

2. 6. Veger

Partene er enige om at det skal tilstrebes minst mulig fylling og skjæring - dvs. at vegene skal
tilpasses terrenget der dette er mulig. Adkomstvegene holdes stengt for alminnelig motorferdsel,
men er åpne for allmenn ferdsel/turbruk til fots, med sykler m. v. Det vises til punkt 4 i konsesjonen.

2. 7. Dypvannskai Nordhammarvik

Kommunen har bygget ut Nordhammarvik Næringspark som har tilfredsstillende kai for ilandføring,
mellomlagring og transport av turbiner og annet materiell til vindkraftverket.

Utbygger betaler Kommunen kroner 3 000 000 for vederlagsfri bruk av kaia og kaiområdet i
Nordhammarvik Næringspark til ilandføring og mellomlagring av turbiner og øvrig materiell i
utbyggingsperioden, driftsperioden og ved eventuell nedleggelse av vindkraftverket i fremtiden.
Beløpet forfaller til betaling 30 dager etter oppstart av anleggsarbeidet forvindkraftverket. Utbygger
har rett til, for egen regning, é gjøre tilpasninger på kaia i den grad det er nødvendig for å kunne
benytte kaia etter formålet. Kommunen skal varsles om slike tilpasninger.
Når det i denne avtalen refereres til oppstart av "anleggsarbeidet" menes oppstart av fysiske
anleggsarbeider med sikte på utbygging av vindkraftverket etter at Utbygger har fattet endelig
investeringsbeslutning.

2. 8. Vegomlegging ved Flatval

Som følge av flere kommunale hensyn, herunder hensynet til vindkraftutbyggingen, ønsker
Kommunen å forskottere en vegomlegging av fylkesvegen ved Flatval.
Kommunen har utarbeidet reguleringsplan for vegomleggingen. Utbygger har gjennomført og betalt
grunnundersøkelser i forbindelse med vegomleggingen. Kommunen forhandler og bærer risikoen for
avtale om forskottering av veganlegget med vegeier (Sør-Trøndelag fylkeskommune).
Partene er enige om at vegomlegging ved Flatval er et avbøtende tiltak ved utbygging av
vindkraftverket, og om at Utbygger derfor skal betale kroner 3 250 000 til Kommunen som

engangskompensasjon for Kommunens renteutgifter ved forskottering av veganlegget. Beløpet
forfallertil betaling 30 dager etter oppstart av anleggsarbeidet for vindkraftverket, forutsatt at
vegomlegging er igangsatt eller gjennomført på dette tidspunkt. Engangskompensasjonen
indeksreguleres etter konsumprisindeksen med utgangspunkt i dato for signering av denne avtalen.
Utover Utbyggers forpliktelse til å betale en engangskompensasjon etter dette punkt 2.8 og de
forpliktelser som for øvrig er eksplisitt regulert i denne avtalen, skal ikke Utbygger ha noen
ytterligere forpliktelser knyttet til vegomleggingen.
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3. Infrastruktur

Ut over det som er avtalt i punkt 2, gir Kommunen Utbygger rett til å bruke kommunal eiendom
(veger, kaier, lagerplasser m. v. ) til lagring og transport knyttet til vindkraftverket. Slik rett skal også
gjelde for de entreprenører og leverandører som Utbygger måtte engasjere i forbindelse med
utbyggingen. Arealene stilles til ridighet uten særskilt vederlag under forutsetning av at de
tilbakeleveres i opprinnelig stand etter bruk.

Retten til bruk av kommunal eiendom skal også omfatte rett til å foreta tilpasninger til det/de
aktuelle areal(er) som Utbygger eller deres leverandør/entreprenør finner nødvendig for det aktuelle
formål etter å ha innhentet samtykke frå Kommunen i det enkelte tilfellet. Dersom slik tilpasning
eller tiltak er godkjent av Kommunen, kan det ikke kreves tilbakeføring til opprinnelig tilstand etter
bruk med mindre dette har vært sått som et vilkår for godkjenning.
Retten til bruk av kommunal eiendom til lagring og transport gjelder ikke for eiendom Kommunen
benytter til sosial infrastruktur, sé som skåler, barnehager, sykehjem, kulturhus eller lignende.

4. Dekning av kommunale utgifter

Utbygger betaler kroner 500 000 som dekning av Kommunens ekstrautgifter knyttet til håndteringen
av konsesjonssaken samt plan- og byggesaken. Av dette er kroner 250 000 allerede utbetalt.
Resterande beløp, kroner 250 000, utbetales 30 dager etter at denne avtale er signert. Denne
utbetalingen er uavhengig av om det blir fattet investeringsbeslutning for vindkraftverket.
Tidligere Avtale inneheldt også en bestemmelse om utbetaling av kroner 500 000 for arbeid med
reguleringsplan for vindkraftverket. Kravet om reguleringsplan er bortfall og det er ikke utarbeidet
reguleringsplan.

Kommunen har imidlertid utarbeidet reguleringsplan forvegomleggingen ved Flatval. Utbygger
betaler Kommunen kroner 500 000 for dette arbeidet. Beløpet forfaller til betaling 30 dager etter
oppstart av anleggsarbeidet for vindkraftverket.

5. Engangskompensasjon til Frøya kommune

l Tidligere Avtale var det avtalt en engangskompensasjon på kroner 11000 000 under forutsetning av
at det ble gitt konsesjon for og utbygd 200 MW. Tidligere Avtale inneholder også en bestemmelse om
at dette beløpet skal reduseres forholdsmessig ved en redusering i vindkraftverkets utbygde effekt
og at beløpet skal prisjusteres etter konsumprisindeksen. Konsesjonen gir i dag tillatelse til 60 MW.

6. Arlig kompensasjon

Utbygger er innforstått med at Kommunen har innført eiendomsskatt og at den for tiden innkreves
etter en sats på 7 promille. Dersom dagens regler for eiendomsskatt endres slik at satsen blir mindre
enn 7 promille eller helt faller bort og dette heller ikke kompenseres ved at det innføres andre
skatte- eller avgiftsendringer som sikrer Kommunen inntekter, vil utbygger likevel utbetale et årlig
beløp til Kommunen tilsvarende dagens eiendomsskatt på 7 promille.

7. Overdragelse av avtalen

Dersom Utbygger overdrarvindkraftverket helt eller delvis til annen eier, er Utbygger forpliktet til å
overdra denne avtalen til den nye eieren av vindkraftverket. Kommunen kan ikke motsette seg en slik
overdragelse.
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8. Varighet av avtalen

Avtalen gjelder i konsesjonstiden og eventuelt forlenget konsesjonstid. Dersom Utbygger ikke (i)
treffer endelig investeringsbeslutning for utbygging av vindkraftverket og (ii) igangsetter
anleggsarbeidet for utbygging av vindkraftverket, bortfaller avtalen herunder de
betalingsforpliktelser som etter avtalen påligger Utbygger, med unntak av punkt 4, l. avsnitt.
Utbygger vil varsle Kommunen en måned før oppstart av de nevnteanleggsarbeidene.

9. Tvisteløsning

Oppstår det uenighet partene imellom om forståelsen av denne avtalen, skal tvisten søkes løst ved
forhandlinger. Oppnås ikke enighet, kan hver av partene kreve tvisten løst ved de ordinære
domstolene med Sør -Trøndelag tingrett som verneting.

Partene er enige om at dette beløpet, nedskalert og prisjustert settes til kroner 4 090 862. Dersom
vindkraftverket utbygges med lavere installert effekt enn 60 MW skal beløpet reduseres
forholdsmessig. Beløpet forfaller til betaling 30 dager etter oppstart av anleggsarbeidet for
vindkraftverket og indeksreguleres etter konsumprisindeksen med utgangspunkt i dato for signering
av denne avtalen.

Partene er enige om at engangskompensasjonen knyttes til avbøtende tiltak i forbindelse med
utbygging av vindkraftverket, og derfor skal benyttes til utbygging av gang- og sykkelveg ved Nabeita,
til dekning av Kommunens kostnader i forbindelse med omlegging av vegen ved Flatval, som ikke
dekkes av punkt 2.8 over, til trafikksikringstiltak som nødvendiggjøres av vindkraftutbyggingen, eller
til øvrige tiltak som er nødvendige fora avbøte konkrete skader eller ulemper forérsaket av
vindkraftutbyggingen. l slike tilfeller skal Kommunen på forhånd varsle Utbygger om hvilke
avbøtende tiltak engangskompensasjonen skal gå til dekning av.

10. Gyldighet m. v.

Avtalen er gyldig når den er vedtatt av Frøya kommunestyre og av styret i Sarepta Energi AS.
Denne avtale utstedesog undertegnes itoeksemplarer-etttil hveravavtalepartene.

Frøya, den 23. juni 2016

Berit Flåmo

Ordfører

Frøya kommune

Magnus Axelsson
Adm. dir.

Sarepta Energi AS
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FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfald

Trondheim Havn

V Havnedirektør Einar Hjorthol Haviiegata 9
7010 Trondheim

Vår ref.
16/1955

Arkivkode

P24
Sted, dato

Sistranda, 22. 06. 2016
Deres ref.

NORDHAMMERVIK DYPVANNSKAI, FRØYA, ORIENTERING OM AVTALE

Frøya Kommune har i avtale av 2005 med daværende NTE/Trønderenergi gitt tillatelse til tilgjengelig
kai vederlagsfritt i forbindelse med forhandlinger om vindkraftutbygging på Frøya. Avtalen
reforhandles i disse dagermed Sarepta, som er en ny sammenslutninger for vindkraft og som har fått
konsesjon for utbygging på Frøya. Forhandlingene om en avtale som også gjelder bruk av
Nordhammarvik kai er nå i en sluttfase.

Punktet i avtalen vedrørende dypvannskaia på Nordhammarvika gir Sarepta rett til å bruke havna
vederlagsfritt i utbyggingsfasen, driftsfasen og ved evt. nedleggelse, for å ta inn/ut nødvending
materiell til utbyggingen/ driftsfasen. Estimert tidsrom for utbygging vil være frå 2018 - 2020.

Det er gitt konsesjon for drift i 25 år.

Denne bruken av kaia vil være unntatt innkreving av havneavgift.

Kommunestyret i Frøya vil bli orientert om avtalen (dette brevet) i møte 23. juni 2016

Med hilsen

Frøya kommune

Sigrid Hanssen
Virksomhetsleder Tehiisk

Berit Flåmo
Ordfører

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Kommunestyret i Frøya kommune

Postadresse

Postboks 152

7261 Sistranda

Telefon Bankgiro E-postadresse
72463200 4224. 06.2I5I I Dostmotlak®lTOva.kommune. no
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142/16
ORDFØRERS ORIENTERING

Orienterte frå dialogmote med Politiet.

143/16
RÅDMANNS ORIENTERING

Det ble gitt en kort orientering om arbeidet skole- og barnehagebruksplan. Vedlagt følger et notat som
kort oppsummeringen status og framdrift.

Skole- og barnehagebruksplan - revidering

Kort notat om status og framdrift

Gjeldende skole- og barnehagebruksplan er utarbeidet av Norconsult i november 2011, og vedtatt av
kommunestyret våren 2012.

Rådmannen tok i februar 2016 initiativ til revidering av planen, slik:
. Del l: Vurdering av plantiltak for å handtere evt. underkapasitet ved Sistranda skole
. Del 2: Komplett planrevisjon

Del l og del 2 må nedvendigvis henge sammen. Del 1 ble ferdigstilt i løpet av mars-16 og behandlet som
delrapport l i hovedutvalg for drift 12. 04. 16. Del 2 i revideringsarbeidet planlegges ferdig i november-16.

Revideringsarbeidet er lagt opp som en prosess med omfattende deltakelse frå virksomhetene, sentrale
aktører hos rådmannen og politisk nivå. I hovedsak ser prosessen slik ut:
* Rådmannen, virksomhetslederne, andre administrative aktorer og bidragsytere får tilsendt

underveisrapporter til orientering, evt. korrektiver og innspill. Samarbeidsutvalgene kan drøfte disse
rapportene. Det er i alt planlagt 5 underveisrapporter.

. Politisk nivå får delrapporter til behandling. Delrapportene som bygger på forutgående
underveisrapporter, skal behandles ved berørte virksomheter. Det er i alt planlagt 4 delrapporter.
Sluttrapporten kommer i tillegg.

I revideringsarbeidet behandles følgende temaområder:

. Elever og bygningsmessige utfordringer (alle virksomheter) (A)

. Barnehagedekning, barnehager og bygningsmessige utfordringer (B)

. Befolkningsutviklingen (C)

. Arealressursen og bygningsmessige utfordringer ved relevante virksomheter (D)

. Byggrelaterte kostnadsberegninger ved relevante virksomheter (F)

. Skole- og barnehagestrukturen (H)

. Lokal forskrift om skoletilhørighet (J)

For at prosessen skal være reell for alle aktører, vil både underveisrapporter og delrapporter handtere de
ulike temaområdene flere ganger.

Delrapport 2 blir lagt fram for samarbeidsutvalgene i uke 35, med pafelgende politisk behandling i
september.

Rådmannen vil se fil at alle rapporter som i denne sammenheng legges fram for kommunestyret, er
forutgående behandlet i relevante samarbeidsutvalg og hovedutvalg for drift.

Skole- og barnehagebruksplanen er rimeligvis en utredning av langsiktig karakter. Nødvendige
driftsmessige tiltak som avdekkes eller påpekes, vil derfor ikke bli handtert i prosessen, men forutsatt
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fulgt opp på annen måte. Dette kan være vedlikehald av bygg, bygningsrelaterte justering som konsekvens
av en aktuell barnegruppe, skåler- eller barnehagers åpningstid for god kapasitetsutnyttelse etc.

Sponsoravtaler: Rådmannen refererte til tidligere sak i formannskap og kommunestyret, gjennomgang av
arsregnskap. Manglende skriftlige avtaler knyttet til budsjetterte sponsorinntekter. Det er i ettertid
konstatert at det foreligger 3 signerte avtaler, Leray Midt AS, Havbrukstjenesten (Åkerblå) og Marine
Harvest AS.

Rådmannen jobber videre med å få alle detaljer på plass og vil opprette ny kontakt med alle tidligere
involverte parter som har bekreftet via mail til tidligere prosjektleder at de Busker å bidra.

Morgendagens omsorg: Det er gjort endringer i styringsgruppen ut frå innspill frå siste
kommunestyremete. I tillegg er det opprettet en kompetansegruppe som styringsgruppene kan bruke ved
behov. Gruppene, fem i alt, jobber godt og arbeidet går fremover ihht oppdatert fremdriftsplan.
Rådmannen vil legge frem en fyldigere orientering ettersommeren. For a ivareta en tett dialog med det
politiske nivå i dette meget viktige prosjektet, vil styringsgruppen invitere kommunestyret til en workshop
med spesielt fokus på innhald og felles forståelse av omsorgstrappen i lepet av tidlig hast.

Vedtak i navnesak 2016/6 i Frøya kommune

Rådmannen har vært l kontakt med Kartverket Midt-Norge og fatt utsatt klagefrist til hesten.

Henviser til spørsmål frå Helge Borgen i siste kommunestyremete, hvor han sper om hvordan det er
mulig at en av andelseierne kan seige deler av eiendommene i Frøya Flyplass DA. Det er riktig at det har
vært foretatt en handel/overskjeting, av en av eiendommene, gnr. 8 bnr. 221.
Styret i Frøya Flyplass AD, har vært i kontakt med de impliserte parter og fått hjemmelen til
eiendommen gnr. 8 bnr. 221, overskjertet til Frøya Flyplass DA.

Rep. Kristin Reppe Storø: Det ønskes en tilbakemelding på hvilke sponsormidler vi evt går
glipp av som feige av manglende oppfølging av muntlige avtaler/
mailveksling med næringslivet av mulig sponsing til Frøya kultur o;
kompeta n sesenter.

Rådmann: Administrasjonen har laget en oversikt der alle avtaler, både underskrevet
og de som kun er akseptert via Mail, som viser oversikt over alle summer.
Ut frå gjennomgangen ser vi at vi har gått glipp av kr 200. 000, - i 2015.
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