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Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 

 
Ap/Høyre: 

 Berit Flåmo, ordfører 

Martin Nilsen, varaordfører   

Kristin Reppe Storø 

Helge Borgen 

 

Frp/Sp: 

Vivian Dolen Sørdal 

Aleksander Søreng 

 

Venstre: 

Arvid Hammernes 

 

 

 

Faste representanter med forfall: 

 
Ap/Høyre: 

Kristin Reppe Storø 

 

 Frp/Sp: 

Vivian Dolen Sørdal  
 

 

Vararepresentanter som møtte: 

 
Ap/Høyre: 

Gunn Heidi Hallaren 

 

Frp/Sp: 

Olaf Reppe 
 

 

Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Aleksander Søreng 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Janne Andersen 

Sekretær 
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18/15 14/1632   
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19/15 15/77   
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20/15 15/78   

 RÅDMANNENS ORIENTERING  
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15/15  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.01.15  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 14.01.15 godkjennes som framlagt.  

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 14.01.15 godkjennes som framlagt.  

 

  

16/15  

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - VIDEREFØRING AV MILDER TIL 2015  

 

 

Vedtak: 

 

De avsatte midlene til revisjon av kommunedelplanen for Sistranda (FSKsaknr 171/14) pålydene kr. 

1 100 000,- videreføres for 2015. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

De avsatte midlene til revisjon av kommunedelplanen for Sistranda (FSKsaknr 171/14) pålydene kr. 1 100 000,- 

videreføres for 2015. 

 

  

17/15  

HØRINGSUTTALELSE - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FRA 

KOMMUNENE TIL SKATTEETATEN  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016. 

 

Vi mener dagens kommunale løsning gir de beste resultatene og framstår som en effektiv organisering. 

Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den kommende 

kommunereformen. 

 

Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk, fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt 

viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da lokal skjønnsutøvelse og 

lokalkunnskap er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi mener Frøya kommune, i form av å 

være organisert under «Kemnerkontoret i Orkalsregionen», selv har best kompetanse og forutsetning for å 

samarbeide med og håndtere vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte 

områder. 

 

Enstemmig.  
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Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016. 

 

Vi mener dagens kommunale løsning gir de beste resultatene og framstår som en effektiv organisering. 

Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den kommende 

kommunereformen. 

 

Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk, fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig i 

denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap 

er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi mener Frøya kommune, i form av å være organisert under 

«Kemnerkontoret i Orkalsregionen», selv har best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og håndtere 

vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder. 

 

  

18/15  

SØKNAD OM BRUK AV KOMMUNEVÅPEN I PRODUKSJON AV PATHTAGS  

 

 

Vedtak: 

 

Søknad om bruk av Frøya kommunes våpen til pathtags avlås. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om bruk av Frøya kommunes våpen til pathtags avlås. 

 

  

19/15  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Ordføreren ga flg. orienteringer: 

 

 Ordføreren informerte kort om aktiv forvaltning i kystsonen. 

Har deltatt på informasjonsmøte.  

Går ut på å ta ut sjøareal for å frede de, slik at man kan se hvordan naturen endrer seg. 

Det er en forutsetning av Fiskarlaget og oppdrettsnæringen er interessert i dette. 

Ordfører sender over informasjon til formannskapet etterhvert.  

 

 Ordfører informerer om mottatt e-post vedr sammenslåing av stemmekretser fra Skjønhalsen krets. 

Avventer da det kommer opp sak vedr nye stemmekretser til neste formannskapsmøte.  

 

Repr. Aleksander Søreng stilte flg spørsmål: 

1. Kommunereformen. Har ordfører fått svar fra Hitra kommune? 

Ordfører, ikke mottatt noe svar, blir tatt opp på styringsgruppemøte i dag. 

 

2. Har det blitt sendt svar til Hitra kommune vedr deres henvendelse «fordeling av konsesjonsvederlag for 

nye oppdrettstillatelser? 

Ordfører: Det er ikke sendt svar til Hitra kommune, ikke ferdig. Blir tatt opp i formannskapet før det 

sendes ut.  

 

3. Har det blitt noen bedre dialog mellom ordførerne på Hitra og Frøya? 

Ordfører: Det er ikke dårlig dialog mellom ordførerne.  
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20/15  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Rådmannen ga flg. orienteringer: 

 

 Stillingen som næringsrådgiver utlyses på nytt da den har fått en ny vri, fokus på øyrekka. 

De som allerede har levert inn søknad trenger ikke søke på nytt. 

 

 Møte mellom Frøya kommune, Hitra kommune og Fylkesmannen vedr. barnevern. Fylkesmannen tar 

møteledelsen. 

 

 Årshjul kommunestyre og formannskap. Administrasjonen har fokus og jobber med dette. 

 

 Informasjonsmøte Nordskag oppvekstsenter og LINK arkitekter. Positivt møte. Opptatt av å ha en god 

dialog hele veien.  

 

Repr. Aleksander Søreng stilte flg. spørsmål: 

1. Er det mulig å få delegasjonsreglementet og møtereglementet i hefteform slik at det blir mer 

brukervennlig? 

    Rådmann: Skal få sett på dette. 

 

2. Repr. Søreng deltok for 2 uker siden på møte med SU Nordskag oppvekstenter der parkering og 

belysning ble tatt opp. Lite oversiktlig og belyst.  

Rådmann: Dette er ikke bekjent rådmann. 

Driftssjef Arvid Hammernes: Skal utvide parkeringsplassen med 6-7 nye plasser. Har ikke hørt noe om 

belysning.  

 

 


