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42/13  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.03.2013  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 11.03.13 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 11.03.13 godkjennes som framlagt. 

 

  

43/13  

FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. KUNSTNERISK UTSMYKKING  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune ber rådmann gå i dialog med STFK for en forankret skisse/ utkast til utsmykning, samt 

totalkostnader. 

Frøya kommune skal ha to representanter i komiteen. 

 

Forslag og kostnader legges frem for politisk orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 19.03.13: 

 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Frøya kommune ber rådmann gå i dialog med STFK for en forankret skisse/ utkast til utsmykning, samt 

totalkostnader. 

Frøya kommune skal ha to representanter i komiteen. 

 

Forslag og kostnader legges frem for politisk orientering. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Mer enn 4/5 av prosjektkostnadene for Frøya kultur-og kompetansesenter dekkes av FK. Formannskapet i Frøya 

kommune finner det ikke rimelig at prosjektbudsjettet for FKK skal belastes med 1% av byggekostnadene til 

kunstnerisk utsmykning iht. generelle retningslinjer hos STFK. Formannskapet mener at pga. merkostnader i 

prosjektet er det viktig å prioritere tiltak knyttet til byggets funksjonalitet. Formannskapet ber derfor rådmannen 

ta kontakt med STFK for å drøfte rammene for kunstnerisk utsmykning og en vesentlig reduksjon i den 

budsjetterte sum til formålet. 

 

Formannskapet vil videre gi uttrykk for at den kunstneriske utsmykningen i prosjektet bør ha en lokal forankring. 
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44/13  

KJØPEKONTRAKTER - TOMT TIL VIDEREGÅENDE SKOLE/KULTURHUS SAK 1600-2012-0014 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre godkjenner de fremlagte avtaleforslag om erverv av eiendommer og rettigheter fra 

henholdsvis Gnr. 21, bnr. 5, Gnr. 21, bnr 211 og 212 og Gnr. 21, bnr. 25, i forbindelse med tomteerverv 

for bygging av ny videregående skole og kulturhus. 

 

Utgiftene dekkes ved bruk av budsjettmidler avsatt til innløsning Sistranda sentrum. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 19.03.13: 

 

Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet: 

 

”Utgiftene dekkes ved bruk av budsjettmidler avsatt til innløsning Sistranda sentrum.” 

 

Innstilling: 

 

Frøya kommunestyre godkjenner de fremlagte avtaleforslag om erverv av eiendommer og rettigheter fra 

henholdsvis Gnr. 21, bnr. 5, Gnr. 21, bnr 211 og 212 og Gnr. 21, bnr. 25, i forbindelse med tomteerverv for 

bygging av ny videregående skole og kulturhus. 

 

  

45/13  

AVTALE OM LEIE OG GJENKJØP AV SKOLELOKALER - NORDSKAG OPPVEKSTSENTER  

 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for nærmere utredning. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 19.03.13: 

 

Repr. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil da han som tjenestemann har deltatt i forarbeidet til saken. 

 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

”Saken utsettes for nærmere utredning.” 

 

Innstilling: 

 

Saken fremlegges uten innstilling. 

 

  

46/13  

ARBEIDSGIVERPOLITIKKEN VÅR MOT 2020  

 

 

Vedtak: 

 

Saken sendes tilbake til prosjektgruppen hvor de politiske signalene tas inn til drøfting. 

Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe inntil saken fremmes for kommunestyret. 

Helge Borgen ønsker å gå ut av prosjektgruppen. Arvid Hammenrnes går inn istedet for han. 

 

Enstemmig 
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Formannskapets behandling i møte 19.03.13: 

 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

”Saken sendes tilbake til prosjektgruppen hvor de politiske signalene tas inn til drøfting. 

Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe inntil saken fremmes for kommunestyret. 

Helge Borgen ønsker å gå ut av prosjektgruppen. Arvid Hammenrnes går inn istedet for han.” 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.02.13: 

 

Saken sendes til formannskapet. Det er viktig at også formannskapet ser på hvordan arbeidsgiverpolitikken skal 

være.  Arbeidsgiverpolitikken vår mot 2020 blir med som grunnlag for formannskapets behandling. Deretter 

oversendes formannskapets betraktninger til administrasjonsutvalget for ny behandling der. 

 

Enstemmig 

 

  

47/13  

SØKNAD OM SØNDAGSÅPNE BUTIKKER UNDER FRØYADAGAN 30.05 - 02.06.13  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya formannskap tilrår at Frøya Handelstand får tillatelse til å holde søndagsåpent 2. juni 2013 fra kl. 

13.00 til kl. 16.00 i forbindelse med gjennomføring av Frøyadagan.  

 

Tilrådingen oversendes Fylkesmannen til avgjørelse. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya formannskap tilrår at Frøya Handelstand får tillatelse til å holde søndagsåpent 2. juni 2013 fra kl. 13.00 til 

kl. 16.00 i forbindelse med gjennomføring av Frøyadagan.  

 

Tilrådingen oversendes Fylkesmannen til avgjørelse. 

 

  

48/13  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Repr. Frode Reppe har sendt flg. e-post til ordføreren: 

Hovedutvalget for Forvaltning fikk i siste møte en orientering vedrørende salg av boliger tilhørende Frøya 

kommune. I denne forbindelse spurte jeg spesielt om Rabbenbryggen, og hvilke klausuler som tilligger 

eiendommen. Årsaken til at jeg spurte var om Frøya kommune i sine fremtidsplaner for Sistranda har tatt 

tilstrekkelig høyde for egne ønsker når det gjelder denne eiendommen.  

Vi har nylig lagt ut Beinskardet, og Boligplanen sier noe om båtplasser og småbrygger for fremtidige beboere i 

dette feltet.  

 Sistien har fått ny aktualitet, og da er det viktig at ferdsel ikke avgrenses av en privat eiendom 

så nært sjøen.  

 Den gamle dampskipskaia og den fremtidige skjebnen til denne trenger kanskje en avklaring? 

En eventuell utbedring er ikke budsjettert med for kommende periode.    

Dette er så langt HFF har diskutert denne saken, og vi håper at formannskapet kan ta tak i den slik av vi sikrer at 

vi ikke foretar et salg som i neste omgang kan forhindre fremtidige kommunale planer i området.  

Repr. Helge Borgen: Viser til tidligere diskusjoner. Kommunestyret har vedtatt salg uten klausuler. 
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Ordfører Berit Flåmo, Jan Otto Fredagsvik og Marianne Tung fra Fylkeskommunen var på besøk på Stortinget 

18. mars. Nestleder i LO hadde også ordnet et møte med Kirke- og undervisningskomiteen der temaet var: 

Nasjonalt inovasjonssenter innen havbruk og blått kompetansesenter. 

 

Hist holder på med et prosjekt v/Ragnhild Nisja sammen med fylkeskommunen, kommunen og næringslivet.   

Prosjektbeskrivelsen sendes ut til FSK-medlemmene. Blant annet vil dette prosjektet ta for seg det 13-årige løp.  

 

Repr. Hallgeir Bremnes: 

Vedr. Legeskyssen i øyrekka.  Det skal snart ut på anbud, hva er status og hva gjør Frøya kommune?  

Ordføreren: Kommer tilbake til dette på neste møte. 

 

Spørsmål vedr. at FAU har lagt ned sine verv på Sistranda skole.   

Rådmann. Orienterte HFD i går. Det jobbes hardt med denne saken.  

20 av 34 medlemmer har lagt ned sine verv med bakgrunn i at de ikke når gjennom. 

Repr. Hallgeir Bremnes: Det er et alvorlig signal at medlemmer trekker seg.   

Rådmann Per Gundersen: Det legges ned mye arbeid i denne saken fra administrasjonens side.  

Repr. Helge Borgen: Dette er en sak som HFD hendler. Betydelige ressurser brukes på denne saken. 

 

Formannskapet lukket møte - Kommunelovens § 31, 4. ledd - forretningshemmelighet. Enstemmig vedtatt. 

 

 

49/13  

UTBEDRING AV SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN - FINANSIERING AV TILLEGGSKOSTNADER  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune velger et utdypingsomfang av Sætervågen fiskerihavn etter alt. 3 til en merkostnad på kr 

2,54 mill ekskl. mva. i henhold til utredning fra Sweco Norge AS. 

 

Frøya kommune godkjenner at totalkostnaden med utbedring av Sætervågen fiskerihavn øker fra kr 

13,12 mill. til kr 16,92 mill., dvs. en økning på kr 3,8 mill.. 

Følgende finansiering godkjennes: 

Låneopptak:   kr 3.100.000,- 

Momskompensasjon: kr    700.000,-     

Totalt:   kr 3.800.000.-  

 

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i henhold til ovennevnte finansieringsplan.  Det søkes å få dekket 

50 % av merkostnaden gjennom statsstøtte. 

 

Enstemmig 

 

Formannskapets behandling i møte 19.03.13: 

 

Repr. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil da han har vært saksbehandler i saken. 

 

Innstilling: 

 

Frøya kommune velger et utdypingsomfang av Sætervågen fiskerihavn etter alt. 3 til en merkostnad på kr 2,54 

mill ekskl. mva. i henhold til utredning fra Sweco Norge AS. 

 

Frøya kommune godkjenner at totalkostnaden med utbedring av Sætervågen fiskerihavn øker fra kr 13,12 mill. 

til kr 16,92 mill., dvs. en økning på kr 3,8 mill.. 

Følgende finansiering godkjennes: 

Låneopptak:   kr 3.100.000,- 

Momskompensasjon: kr    700.000,-     

Totalt:   kr 3.800.000.-  

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i henhold til ovennevnte finansieringsplan.  Det søkes å få dekket 50 % 

av merkostnaden gjennom statsstøtte.  


