
FRØYA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
 

Kommunestyret: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 

Frøya herredshus 

Møtedato: 
26.03.2015 

Møtetid: 
10.00-15.30 

Av utvalgets medlemmer møtte 

21 av 23   

Fra og med sak:  26/15 

Til og med sak:  34/15 

 

 

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 - 2015 
 

Arbeiderpartiet: 

Berit Flåmo 

Kristin Reppe Storø 

Vida Zubaite-Bekken 

Helge Borgen 

Gunn Heidi Hallaren 

Frode Reppe 

Eli Ann Karlsen 

Pål Terje Bekken 

Elin A. Wahlvåg 

Torill Pettersen 

 

 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ola Vie 

 

Fremskrittspartiet: 

Olaf Reppe 

Jarl Arthur Dyrvik 

Vivian Dolen Sørdal 

Aleksander Søreng 

Peggy Alise Johansen 

 

Høyre: 

Martin Nilsen 

Heidi Glørstad Nielsen 

 

Senterpartiet: 

Bjørnar Espnes 

 

Venstre: 

Arvid Hammernes 

Vibeke Franck Sehm  

Edvin Paulsen  

Lillian Holm 

 

Faste representanter med forfall: 

 

Arbeiderpartiet: 

Elin A. Whalvåg 

Torill Pettersen 

Frode Reppe 

 

Fremskrittspartiet: 

Jarl Arthur Dyrvik 

 

Høyre: 

Heidi Glørstad Nilsen 

Senterpartiet: 

Bjørnar Espnes  

 

Venstre: 

Edvin Paulsen 

 

Vararepresentanter som møtte: 

 

Arbeiderpartiet: 

Roar Hammernes 

Gustav Gjevik 

 

 

Fremskrittspartiet: 

Ingen 

 

Høyre: 

Kjartan Ervik 

Senterpartiet:  

Sten S. Arntzen 

 

Venstre: 

Ola Grønskag 

 

Merknader: 

 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

2. Finansrådgiver Steinar Lille orienterte fra Kommunens finansreglement og forvaltnimg. 

3. Dyrøy oppvekstsenter sammen med Livsglede for eldre, underholdte. 
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Underskrift: 

 
 

 

 

Berit Flåmo Pål Terje Bekken 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Siv-Tove Skarshaug 

sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtedato: 26.03.2015 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

  Innhold 
 

26/15 15/328   

 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING  

 

27/15 15/282   

 TILSTANDSRAPPORT OPPVEKST OG OPPVEKSTDEBATT 2014  

 

28/15 15/431   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.15  

 

29/15 12/103   

 REGULERINGSPLAN - SETRA OG STRØMSHOLMEN  

 

30/15 12/1228   

 DELTAKELSE I TRONDHEIM HAVN  

 

31/15 14/1109   

 KOMMUNEREFORMEN 2016  

 

32/15 15/193   

 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE  

 

33/15 15/432   

 RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

34/15 15/433   

 ORDFØRERENS ORIENTERING  
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26/15  

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING  

 

 

Vedtak: 

 

Utarbeidet utkast vedtas som revidert Reglement for finansforvaltning for Frøya kommune fra 

26.03.2015. 

 

Enstemmig.     

 

Forslag til vedtak: 

 

Utarbeidet utkast vedtas som revidert Reglement for finansforvaltning for Frøya kommune fra 26.03.2015. 

 

  

27/15  

TILSTANDSRAPPORT OPPVEKST OG OPPVEKSTDEBATT 2014  

 

  

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar tilstandsrapport oppvekst og oppvekstdebatt 2014 til orientering. 

 

Enstemmig 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar tilstandsrapport oppvekst og oppvekstdebatt 2014 til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

  

28/15  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.15  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 26.02.15 godkjennes med endring i sak 28/15 avstemming, som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 26.02.15 godkjennes som framlagt. 

 

  

29/15  

REGULERINGSPLAN - SETRA OG STRØMSHOLMEN  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen med bestemmelser 

datert 16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 med forbehold om 

at planen rettes opp etter løsningsforslag for merknadene. Antall naust på 20 stk. opprettholdes. 

2. Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14. 

 

Enstemmig 
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Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen med bestemmelser datert 

16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 med forbehold om at planen 

rettes opp etter løsningsforslag for merknadene. Antall naust på 20 stk. opprettholdes. 

2. Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14. 

 

Enstemmig. 

 

  

30/15  

DELTAKELSE I TRONDHEIM HAVN  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune trer inn som deltaker i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» 

med gyldighet fra 1. januar 2016, med tinginnskudd som beskrevet i selskapets brev 21.01.2015. 

2. Frøya kommune godkjenner fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale og instruks for 

valgkomiteen for Trondheim Havn IKS. 

Frøya kommune er kjent med underliggende eieravtale fra selskapssammenslutningen fra 

01.01.2013. 

3. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen, til 

Trondheim Havn IKS, jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009 §10. 

4. Frøya kommune oppnevner 1 representant og minst 1 vararepresentant i selskapets 

representantskap. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.03.15 

 

Ordfører Berit Flåmo ba om vurdering av sin habilitet da hun er ansatt i Trondheim havn. 

Ordfører Berit Flåmo ble enstemmeig kjent innhabil i sakens behandling. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune trer inn som deltaker i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» med 

gyldighet fra 1. januar 2016, med tinginnskudd som beskrevet i selskapets brev 21.01.2015. 

2. Frøya kommune godkjenner fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale og instruks for valgkomiteen for 

Trondheim Havn IKS. Frøya kommune er kjent med underliggende eieravtale fra 

selskapssammenslutningen fra 01.01.2013. 

3. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen, til 

Trondheim Havn IKS, jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009 §10. 

4. Frøya kommune oppnevner 1 representant og minst 1 vararepresentant i selskapets representantskap. 

 

Enstemmig. 
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31/15  

KOMMUNEREFORMEN 2016  

 

 

Vedtak: 

 

1. Hitra kommune er fortsatt det naturlige førstevalget når det gjelder utredning av en 

sammenslåing. Med fremskrevet økende befolkning i begge kommunene, anser vi basert på det vi vet 

i dag, at en sammenslåing med Hitra kommune vil kunne anses som stort nok.  

2. Kommunestyret ønsker fortsatt å opprettholde alternativet Hitra kommune sammen med Fosen-

kommunene.  

3. Frøya kommune vil fremover være åpen for henvendelser fra evt andre kommuner. 

4. Som et siste alternativ kan også Frøya kommune fortsatt bli stående som egen en kommune etter 

sammenslåingen. Dette kan komme som et resultat av andre kommuners retningsvalg, eller som et 

resultat av at utredningsarbeidet sammen med oppgavefordelingen fra Regjeringen tilsier at dette er 

best for Frøya kommunes innbyggere.  

5. Styringsgruppa har mandat, underveis i prosessen, å gjøre prioriteringer i forhold til hvilke 

alternativ kommunen jobber videre med.  

6. Frem til kommunestyret skal gjøre endelig vedtak i denne saken er det viktig at administrasjonen 

gjør en konsekvensanalyse for alle tjenesteområder, næringsutvikling, samferdsel, infrastruktur og 

demokrati. Vi ønsker et best mulig faktagrunnlag for de prosesser vi eventuelt setter i gang. 

Utredninger bør i størst mulig utstrekning gjennomføre felles for de kommunene som har besluttet å 

vurdere sammenslåing med hverandre. Kommunen har stort behov for kunnskap om fremtidig 

regionalt nivå, oppgavefordeling og fremtidige inntektsmodeller.  

7. Administrasjonen må starte arbeidet med en innbyggerundersøkelse i løpet av våren 2015.  

 

Vedtatt med 11 mot 10 stemmer. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.03.15: 

 

Sp, Frp, V og Sv fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

1. Hitra kommune er fortsatt det naturlige førstevalget når det gjelder utredning av en sammenslåing. Med 

fremskrevet økende befolkning i begge kommunene, anser vi basert på det vi vet i dag, at en sammenslåing 

med Hitra kommune vil kunne anses som stort nok.  

2. Frøya kommune vil fremover være åpen for henvendelser fra evt andre kommuner.  

3. Som et siste alternativ kan også Frøya kommune fortsatt bli stående som egen en kommune etter 

sammenslåingen. Dette kan komme som et resultat av andre kommuners retningsvalg, eller som et resultat 

av at utredningsarbeidet sammen med oppgavefordelingen fra Regjeringen tilsier at dette er best for Frøya 

kommunes innbyggere.   

4. Styringsgruppa har mandat, underveis i prosessen, å gjøre prioriteringer i forhold til hvilke alternativ 

kommunen jobber videre med.   

5. Frem til kommunestyret skal gjøre endelig vedtak i denne saken er det viktig at administrasjonen gjør en 

konsekvensanalyse for alle tjenesteområder, næringsutvikling, samferdsel, infrastruktur og demokrati. Vi 

ønsker et best mulig faktagrunnlag for de prosesser vi eventuelt setter i gang. Utredninger bør i størst mulig 

utstrekning gjennomføre felles for de kommunene som har besluttet å vurdere sammenslåing med 

hverandre. Kommunen har stort behov for kunnskap om fremtidig regionalt nivå, oppgavefordeling og 

fremtidige inntektsmodeller. 

6. Administrasjonen må starte arbeidet med en innbyggerundersøkelse i løpet av våren 2015.  

 

Votering:  

Forslag til vedtak:  Vedtatt med 11 mot 10 stemmer avgitt fra Sp, Frp, V og Sv. 

Forslag fra Sp, Frp, V og Sv:  Falt med 10 mot 11 stemmer.  
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Forslag til vedtak: 

 

1. Hitra kommune er fortsatt det naturlige førstevalget når det gjelder utredning av en sammenslåing. Med 

fremskrevet økende befolkning i begge kommunene, anser vi basert på det vi vet i dag, at en sammenslåing 

med Hitra kommune vil kunne anses som stort nok.  

2. Kommunestyret ønsker fortsatt å opprettholde alternativet Hitra kommune sammen med Fosen-

kommunene.  

3. Frøya kommune vil fremover være åpen for henvendelser fra evt andre kommuner. 

4. Som et siste alternativ kan også Frøya kommune fortsatt bli stående som egen en kommune etter 

sammenslåingen. Dette kan komme som et resultat av andre kommuners retningsvalg, eller som et resultat 

av at utredningsarbeidet sammen med oppgavefordelingen fra Regjeringen tilsier at dette er best for Frøya 

kommunes innbyggere.  

5. Styringsgruppa har mandat, underveis i prosessen, å gjøre prioriteringer i forhold til hvilke alternativ 

kommunen jobber videre med.  

6. Frem til kommunestyret skal gjøre endelig vedtak i denne saken er det viktig at administrasjonen gjør en 

konsekvensanalyse for alle tjenesteområder, næringsutvikling, samferdsel, infrastruktur og demokrati. Vi 

ønsker et best mulig faktagrunnlag for de prosesser vi eventuelt setter i gang. Utredninger bør i størst mulig 

utstrekning gjennomføre felles for de kommunene som har besluttet å vurdere sammenslåing med 

hverandre. Kommunen har stort behov for kunnskap om fremtidig regionalt nivå, oppgavefordeling og 

fremtidige inntektsmodeller.  

7. Administrasjonen må starte arbeidet med en innbyggerundersøkelse i løpet av våren 2015.  

 

  

32/15  

FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv 

økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av 

befolkningen. 

 

Kommunen vil: 

 Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 

 Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 

 Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 

 Satse på stien som aktivitetsanlegg. 

 Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. 

 Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder. 

 Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. 

 

2. Frøya kommune oppnevner en arbeidsgruppe bestående av: 

a. 2 representanter fra kommunestyre 

b. 2 representanter fra administrasjon 

c. 2 representanter fra frivillige organisasjoner 

 

Arbeidsgruppas mandat er: 

 Oppfølging av punktene i vedtaket 

 Delegert myndighet til å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde  

 

Forslag til representanter fra kommunestyret: 

Ordføreren 

Opposisjonsleder 

 

Enstemmig 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt 

oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. 

 

Kommunen vil: 

 Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 

 Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 

 Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 

 Satse på stien som aktivitetsanlegg. 

 Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. 

 Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder. 

 Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. 

 

2. Frøya kommune oppnevner en arbeidsgruppe bestående av: 

a. 2 representanter fra kommunestyre 

b. 2 representanter fra administrasjon 

c. 2 representanter fra frivillige organisasjoner 

 

Arbeidsgruppas mandat er: 

 Oppfølging av punktene i vedtaket 

 Delegert myndighet til å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde  

 

Forslag til representanter fra kommunestyret: 

Ordføreren 

Opposisjonsleder 

 

Enstemmig 

 

  

33/15  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Regnskap og økonomisituasjonen:  

Regnskapet er til revisor for godkjenning.  God avkastning på fond gjør at regnskapet for 2014 ikke går i minus.   

Vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Det skal være en grundig vurdering av alle utgifter. 

Repr. Eli Ann Karlsen: Stilte spørsmål om drift /kursing osv.  

Rådmannens svar: Hver enkelt sak skal vurderes av Rådmannen. 

  

Repr. Aleksander Søreng: Hvordan går det med prosjektet Nav skulle starte når Varden ble nedlagt.   

Repr. Helge Borgen (medlem avfelles nemnd for Frøya og Hitra): Det er satt på vent til det er kommet 

avklaringer rundt økonomi. 

Rådmannen: Det er bevilget en engangssum, men ikke driftsmidler. 

  

 

34/15  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

 Prosjektet ”Kysten er klar” er avsluttet og det vil komme en rapport som skal opp til Kommunestyret enten 

som orientering eller som sak når den er ferdig. 

 Fiskeridirektøren har lagt ut en rapport om fremtidig struktur innenfor fiskeriderektoratet. Der det foreslås 

at kontoret på Sistranda nedlegges Ordføreren lager uttalelse til saken. 

 Uttalelse fra Hitra kommune ang asfaltering. Ordfører Berit Flåmo vil støtter den. 

 Sarepta. Forhandlinger pågår. 

 

 


