
FRØYA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
 

Formannskapet: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 

Frøya herredshus 

Møtedato: 
02.09.2014 

Møtetid: 
09.00 – 11.15 

Av utvalgets medlemmer møtte 

6 av 7  

Fra og med sak:  145/14 

Til og med sak:  151/14 

 

 

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 

 
Ap/Høyre: 

 Berit Flåmo, ordfører 

Martin Nilsen, varaordfører   

Kristin Reppe Storø 

Helge Borgen 

 

Frp/Sp: 
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Venstre: 

Ingen. 

 

  

 

Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 

2. Møtet startet med gjennomgang/orientering rundt helhetlig idrettspark. 

 

Underskrift: 
 

 

Berit Flåmo Kristin Reppe Storø 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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145/14  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.08.14  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 12.08.14 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 12.08.14 godkjennes som framlagt. 

 

  

146/14  

NMK FRØYA - OPPLÅNING  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune stiller seg positiv til NMK Frøya sin søknad om opplåning med kr 200.000,- i bank til 

kjøp av telt. Frøya kommune godkjenner opplåningen under forutsetning av at kommunens garanti fra 

2009 pålydende kr 650.000,- ikke utvides. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune stiller seg positiv til NMK Frøya sin søknad om opplåning med kr 200.000,- i bank til kjøp av 

telt. Frøya kommune godkjenner opplåningen under forutsetning av at kommunens garanti fra 2009 pålydende kr 

650.000,- ikke utvides. 

 

  

147/14  

STRATEGISK NÆRINGSPLAN - HØRINGSUTKAST  

 

 

Vedtak: 

 

Strategisk næringsplan 2014-2022 legges ut på høring fra 2.9.2014 til 14.10.2014. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Strategisk næringsplan 2014-2022 legges ut på høring fra 2.9.2014 til 14.10.2014 

 

  

148/14  

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE V/FRØYA 

VIDEREGÅENDE SKOLE,  FRØYA KOMMUNE OG HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune inngår samarbeidsavtale med Frøya videregående og Havforskningsinstituttet. Avtalene 

signers ved åpningen av Frøya kultur- og kompetansesenter. 

 

Enstemmig.  
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Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune inngår samarbeidsavtale med Frøya videregående og Havforskningsinstituttet. Avtalene signers 

ved åpningen av Frøya kultur- og kompetansesenter. 

 

  

149/14  

SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet innvilger Frøya Næringsforums søknad om støtte fra det kommunale næringsfondet. 

Prosjektet støttes med inntil 54 800 kroner forutsatt at prosjektet gjennomføres i tråd med 

retningslinjene for Frøyas kommunale næringsfond. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet innvilger Frøya Næringsforums søknad om støtte fra det kommunale næringsfondet. Prosjektet 

støttes med inntil 54 800 kroner forutsatt at prosjektet gjennomføres i tråd med retningslinjene for Frøyas 

kommunale næringsfond. 

 

  

150/14  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 Kystkonferansen: Siva vil kanskje gå inn i finansiering av utleieboliger, avtalt møte på fredag.  

 Kommunereformen – Brev fra departementet. Verktøykasse, prosjektorganisasjon – politisk og 

administrativt. Ønsker å få til dette snarlig. Rådmannen bes komme med en sak vedr. organisering. 

 

Øy-rekka: Hva gjør vi? Spennende innlegg i media, stort engasjement. Folketallet har gått ned. Få hjelp til å se 

på muligheter, resurser og kompetanse til å ta tak i dette. Mange ild-sjeler på banen.  

Rep. Kristin Reppe Storø: Hva ønsker Øy-befolkningen? Hva kan de få til selv og hva trenger de hjelp til? 

Ønsker at den skal være befolket, hva skal de leve av? Gå i dialog. Felles mål. 

Rep. Martin Nilsen: Fiskeridebatt til høsten, viktig for Øy-rekka.  

Rep. Helge Borgen: Øy-rekka må snakke med en felles stemme, felles strategi for hele øyrekka. Enklere for oss å 

være med på den politiske biten hvis Øy-rekka er enig. Folkemøte for å få dette i gang.  

Rep. Aleksander Søreng: Prosessen må starte snarlig. Veldig bra at media har begynt å tale deres sak. Har vært 

tatt tak i tidligere, men lagt på is. Nå må det skje noe før toget går.  

Ordfører Berit Flåmo: Få folket i tale, folkemøter. Kartlegge situasjonen. Satse på Sør-væran og Nord-væran i 

starten.  Konstruktive og handlingsrettete møter. 

Rep. Martin Nilsen: Har fått utrettet noe, blant annet ny svømmehall på Mausund.  

Ordfører Berit Flåmo: Aktiv i forhold til kommunikasjon, muligheter for pendling. Hva skal vi gjøre for å få det 

enda bedre?  

Ordfører Berit Flåmo: Ser at folk er interessert i å være med på møtene. Skoledebatt på november, helsedebatt 

muligens før jul.  

 

  

151/14  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 Rådmannen orienterer om MOT - samling på Frøya. 

 Lønnsforhandlinger starter 1. Oktober. Sammen med Hitra for første gang.  

 Budsjett: Sentrale personer har gått ut, blir spennende å se utfallet av det. Budsjettprosessen er i gang.  

Rep. Aleksander Søreng: Kommer vi i mål med godt budsjett? 

Rådmann Svanhild Mosebakken: Skal komme i mål med et budsjett i balanse. Det vil bli en ekstra 

utfordring i år.  

 Rep. Aleksander Søreng: Årshjulet – har vi kommet videre med arbeidet? 

Rådmann Svanhild Mosebakken: Det ligger i Kvalitetslosen, har ikke blitt gjort noen nye endringer på 

grunn av tid og kapasitet. 


