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Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 

2. MOT -orientering ved Roger Fredheim, Håvard Holte Os og elever 

3. Kommunalsjef Roger Fredheim innledet til skoledebatt. 

4. Kl. 12.00 Omvisning og offesiell åpning Hotell Frøya 

 

 

 

 

 

Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Aleksander Søreng 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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122/13  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.10.13  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 31.10.13 vedtas som fremlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 31.10.13 vedtas som fremlagt. 

 

  

123/13  

TILSTANDSRAPPORT OPPVEKST 2013 - OPPVEKSTDEBATT  

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar tilstandsrapport oppvekst til orientering, og har følgende innspill i forhold til det 

videre arbeidet i tillegg til det som allerede er satt som fokusområder: 

 Kommunestyret ønsker seg en oppvekstsektor som våger å ta rollen sin helt ut, jfr dagens debatt. 

 Vi anser det som avgjørende med et godt samarbeid mellom barnehage/skole og hjem. Her bør en 

ha enda større fokus fremover, og skolen bør være enda tydligere i sin kommunikasjon med 

foresatte. 

 Opplæringen av SU bør gjennomføres som anbefalt av SKUP prosjektet. 

 FAUs rolle bør også ha større fokus. 

 Samhandling med videregående skole bør styrkes fremover, jfr det 13- årige løpet. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.11.13: 

 

Ap/H v/Kristin Reppe Storø fremmet flg. forslag til vedtak: 

 

«Kommunestyret tar tilstandsrapport oppvekst til orientering, og har følgende innspill i forhold til det videre 

arbeidet i tillegg til det som allerede er satt som fokusområder: 

 Kommunestyret ønsker seg en oppvekstsektor som våger å ta rollen sin helt ut, jfr dagens debatt. 

 Vi anser det som avgjørende med et godt samarbeid mellom barnehage/skole og hjem. Her bør en ha 

enda større fokus fremover, og skolen bør være enda tydligere i sin kommunikasjon med foresatte. 

 Opplæringen av SU bør gjennomføres som anbefalt av SKUP prosjektet. 

 FAUs rolle bør også ha større fokus. 

 Samhandling med videregående skole bør styrkes fremover, jfr det 13- årige løpet». 

 

V, Sp, og Frp fremmet flg. forslag til tillegg til Ap/H’s forslag: 

 

«Hovedutvalg for Drift bes følge opp oppvekstsektoren løpende og sørge for kvartalsvis rapportering til 

kommunestyret. 

 

Frøyapakken gjennomgås for å sikre rekruttering av pedagogisk personell. 

 

Nytt mål under læring: Grunnskolepoeng bør også være på minimum landsgjennomsnittet.» 

 

Votering: 

Hovedutvalgets innstilling:  Falt, enstemmig. 

Ap/H sitt forslag til vedtak: Enstemmig. 

V, Sp og Frp: forslag til tillegg: Falt med 11 mot 9 stemmer avgitt fra V, Sp og Frp. 
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Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Hovedutvalg for drift tar tilstandsrapport oppvekst til orientering. 

 

  

124/13  

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2013  

 

 

Vedtak: 

 

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 tas til orientering. 

 

Enstemmig 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 tas til orientering. 

 

Enstemmig 

  

125/13  

GAMMELSKOLEN PÅ SISTRANDA - RIVING ELLER BEVARING  

 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til det er utformet en ny kulturplan i Frøya kommune.  

Vi ber om en vurdering fra Kulturetaten på museal verdi og teknisk tilstand på bygget. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.11.13: 

 

Repr. Arvid Hammernes er saksbehandler i saken og derfor inhabil i sakens behandling. 

 

V, Sp og Frp v/Ola Grønskag fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til det er utformet en ny kulturplan i Frøya kommune.  

Vi ber om en vurdering fra Kulturetaten på museal verdi og teknisk tilstand på bygget. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Gammelskolen ved Sistranda skole vedtas revet.   

 

Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet etter at anbud er innhentet. 
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126/13  

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING  

 

 

Vedtak: 

 

Mona Lisa Restaurant Faruk Oqay innvilges serveringsbevilling etter Lov om Serveringsvirksomhet 

(serveringsloven) § 3. 

 

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

 

Bevillingen kan ikke tas i bruk før søker har dokumentert at firmaet er registrert i 

merverdiavgiftregisteret hos Fylkesskattekontoret. 

Det gis ikke bevilling til skjenking av brennevin, jfr. § 1-7a, grunnet stedets beliggenhet, målgruppe og 

trafikk- og ordensmessige forhold. 

 

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

tegninger. 

 

Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker etter alkoholloven, 

K-sak nr 145/09, av 26.11.09.  

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl 09.00- 23.00 

Fredag/lørdag:    kl 09.00- 23.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 12.00- 23.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 23.00 for øl, vin og rusbrus. I de tilfeller der følgende 

dager ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til kl 23.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før 

Kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai.  

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

Faruk Oqay, f. 05.05.1974 godkjennes som skjenkestyrer. Britt Kar, f. 24.06.1959 godkjennes som 

stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Skjenkestyrer har også 

bestått etablererprøven i serveringsloven.  

 

Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.06.2016. 

 

Enstemmig 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.11.13: 

 

Forslag til endring fra administrasjonen: 

 

”Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl 09.00- 23.00 

Fredag/lørdag:    kl 09.00- 23.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 12.00- 23.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 23.00 for øl, vin og rusbrus. I de tilfeller der følgende dager 

ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til kl 23.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi 

himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai.  

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger.” 

 

Enstemmig. 
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Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Mona Lisa Restaurant Faruk Oqay innvilges serveringsbevilling etter Lov om Serveringsvirksomhet 

(serveringsloven) § 3. 

 

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

 

Bevillingen kan ikke tas i bruk før søker har dokumentert at firmaet er registrert i merverdiavgiftregisteret hos 

Fylkesskattekontoret. 

Det gis ikke bevilling til skjenking av brennevin, jfr. § 1-7a, grunnet stedets beliggenhet, målgruppe og trafikk- 

og ordensmessige forhold. 

 

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

 

Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker etter alkoholloven, K-sak 

nr 145/09, av 26.11.09.  

 

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 

 

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, 1.nyttårsdag, kvelden før 

kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai.  

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

Faruk Oqay, f. 05.05.1974 godkjennes som skjenkestyrer. Britt Kar, f. 24.06.1959 godkjennes som stedfortreder. 

Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Skjenkestyrer har også bestått etablererprøven i 

serveringsloven.  

 

Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.06.2016. 

 

Enstemmig 

  

127/13  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Spørsmål til ordføreren fra Alexander Søreng, FRP og svar fra ordføreren: 

 

Spørsmål 1. 

Nye omsorgsboliger på Beinskaret er snart ferdige til innflytting. Hvilken bemanning trengs der, og er det utlyst 

etter folk? 

 

Svar: 

De som skal bo i omsorgsboligen vil defineres som hjemmeboende og få bistand etter enkeltvedtak. 

Bemanningen må stå i forhold til vedtakene beboerne samlet har. 

 

I møte med hovedutvalg for drift var de tydelige på at boligen skulle ha heldøgns bemanning. Den samlede 

mengden med enkeltvedtak er sannsynligvis nok til å sikre bemanning dag og kveld. Skal vi dekke behovet for 

nattevakt må dette tilføres området.  

Det er utlyst etter nattevakter. 

 

Spørsmål 2. 

Hvordan blir det med den eksisterende trygdeboligen på Hammarvika?  
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Svar: 

Pleie og omsorgsleder har snakket med de som bor i trygdeboligen bak sykehjemmet, og tilbydd de med størst 

behov for bistand å flytte til omsorgsboligen. 

 

Hva som blir igjen der av bemanning er i høyeste grad avhengig av hvem som blir boende igjen. 

 

Trygdeboligen er dels drevet etter prinsippet med enkeltvedtak og dels drevet med bemanning som hører boligen 

til. Dette er i seg selv litt problematisk, men flytter flere av beboerne i trygdeboligen er det naturlig at 

mesteparten av bemanningen også blir flyttet. 

 

En del av bemanningen der har signalisert at de gjerne vil være med å bygge opp tilbud i omsorgsboligen. 

 

Ideelt sett ønsker man de med mest behov for tjenester bor i omsorgsboligen i Beinskardet slik at vi får mest 

mulig fleksibel bruk av bemanning her. I trygdeboligen ser man for seg et tilbud med aktivitør på dagtid, som 

sørger for en aktiv tilværelse og henter middag på sykehjemmet. Utover dette blir beboernes behov dekket av 

hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Dette kan organiseres innenfor dagens bemanning. 

 

Hovedutvalg for drift har ønsket en samlet gjennomgang av bemanning i pleie og omsorg. Uten å ha diskutert 

dette med kommunalsjef for helse og drift, og ev. deg, har jeg ikke kunnet kjøre denne dialogen. Det blir på sett 

og vis å foregripe budsjettarbeidet også. 

 

Berit Flåmo 

Ordfører 

 

Repr. Aleksander Søreng: 

Takker for svar. Ønsker også informasjon om de nyere ting som har skjedd. 

Leder i Beinskardet Ann Karin Sæther: 

Orienterte om bemanning og innflytting i Beinskardet. Alle blir ferdig innflyttet i løpet av kommende helg.  

 

Repr. Aleksander Søreng: 

Er det mange igjen på Hammarvika og hvordan er bemanninga der? 

Leder i Beinskardet Ann Karin Sæther: 

Noen bor der fortsatt, og i de leilighetene som er blitt ledige etter innflytting i Beinskardet, flytter det inn folk 

fortløpende. 

Eldreboligene blir bemannet med hjemmehjelp og hjemmesykepleie etter behov. 

Repr. Aleksander Søreng: Er det forsvarlig bemanning  på eldreboligene på Hammarvika. 

Leder i Beinskardet Ann Karin Sæther: Mener det skal være kontroll. 

 

Repr. Thor Pettersen: 

Hvilke brukere er det i Beinskardet? 

Leder i Beinskardet Ann Karin Sæther: Det er både eldre og psykiatriske personer inn har flyttet inn i 

Beinskardet. Alle er tildelt etter kriterier. 

 

Ordføreren: 

Bautaen på Titran: Vitenskapsmuseet har vært på befaring i dag.  Rapport utarbeides. 

 

Trafikkrådet har hatt møte med ATB og Fylkeskommunen vedr. rutetilbudet i øyrekka.  Nordværa er mest 

ramma da de ikke får Sistranda som anløpssted. 

ATB og Fosen Namsos sjø må bli enige om godshåndteringa. 

 

Neste skoledebatt ønsker kommunestyret at rektorene blir til stede. 

 

Leder for Hovedutvalg for drift Helge Borgen: 

Orienterte om Nordskaget oppvekstsenter.  Plankomiteen hadde sitt første møte 21. november. Arvid 

Hammernes valgt til leder og Otto Falkenberg til sekretær. 

FAU ved Nordskag oppvekstsenter ønsker å være medlem av plankomiteen, men dette ble avslått.  
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Pressemelding: 

 

Frøya kultur- og kompetansesenter åpner med storstilt markering i månedsskifte august/september 2014. 

 

Frøya kommune har besluttet at den offisielle åpningen av Frøya kultur- og kompetansesenter blir gjennomført i 

månedsskifte august/september 2014.   

 

Senteret skal inneholde kulturhus, opplevelsessenter og ny videregående skole. Ny miljøgate på Sistranda vil 

også være ferdigstilt til åpningen av nybygget.  

 

Ved denne avgjørelsen ble det lagt stor vekt på å sikre likeverdig deltakelse under åpningen av senteret. Vi 

ønsker en folkefest for alle, utenom eksamenstid i mai måned. Det er også av stor betydning at senteret er helt 

ferdig med opparbeidede uteområder, slik at hele senterområdet kan tas i bruk samtidig. 

 

Program for åpningsuken blir planlagt i fellesskap med Fylkeskommunen i løpet av februar.  

 

Vi gleder oss i fellesskap til å videreutvikle en sterk havbruksklynge i Trøndelag til nytte for hele nasjonen.  


