
FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kommunalt Brukerråd:
Møtested:
Frøya herredshus,
Møterom C

Møtedato:
16.03.2016

Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte
10:00- 12.30 5 av 5. Alle varamedlemmene

var også invitert til møtet.
Frå og med sak:
Til og med sak:

1/16
5/16

Faste representanter i Kommunalt Brukerråd i perioden 2015 - 2019

Medlemmer:

Steinar Sivertsen, leder

Ivar Martin Johansen (Handikapforbundet)
Halgeir Sandvik. (Hørselslaget)
Mary Greif (Hjerte- og lungeforeningen)

Medlemmer, politisk oppnevnt:

Heidi Taraldsen, nestleder

Faste representanter med forfall:

Medlemmer, politisk oppnevnt:

Heidi Taraldsen, nestleder
Medlemmer:

Hallgeir Sandvik

Vararepresentanter som møtte:

Medlemmer:

Rigmor Mathisen (Handikapforbundet)
Ole Håkon Karlsen (Hørselslaget)
Edmund Holm (Hjerte- og lungeforeningen)

Medlemnier, politisk oppnevnt;

Sigrun Sumstad Sørdal

Merknader:

l. IniAalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Svein Olav Ohren informerte ang. sak 3/16.
3. Mary Greifble innvilgetpemiisjon frakl. 11.00. Tiltråtte møte igjen kl 11. 15.
4. Mattis Aune orienterte ang sak 4/16
5. Mattis Aune orienterte ang. Morgendagens omsorg prosjektet.

Underskrift:
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Siv-Tove Skarshaug



HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Kommunalt Brukerråd
Møtedato: 16. 03. 2016

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.

Innhald

1/16

2/16

3/16

4/16

5/16

16/922
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 02. 1I. 1S

16/920
MØTEKALENDER BRUKERRÅD FØRSTE HALVÅR 2016

16/338
SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEDELPLAN SISTRANDA ETT-
TRINNS SØKNADSBEHANDLING

16/575
HØRING AV KOMMUNEDELPLAN SISTRANDA TIL BRUKERRÅD OG
ELDRERÅD

16/977
VALG AV REPRESENTANT MED VARAREPRESENTANT TIL
TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET



1/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 02. 11. 15

Vedtak:

Protokoll frå møte 02. 11. 15 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll frå møte 02. 11. 15 godkjennes som framlagt.

2/16
MØTEKALENDER BRUKERRÅD FØRSTE HALVÅR 2016

Vedtak:

Møtekalender godkjennes ut frå vedtak i møte 16.03. 16.

13.04. 16 og 08.06.16 kl 10.00.

Enstemmig.

Brukerrådets behandling i møte 16. 03. 16:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet:

«13. 04. 16 og 08. 06. 16 kl 10. 00»

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Møtekatender godkjermes ut frå vedtak i møte 16. 03. 16.

3/16
SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEDELPLAN SISTRANDA
ETT-TRINNS SØKNADSBEHANDLING

Vedtak:

Brukerrådet støtter forslag til vedtak som framlagt.

l. Frøya Storhall AS gis dispensasjon frå heydebestemmelser gitt i kommunedelplan for Sistranda
indre sone pkt 6. 6 Friområde for idrett, for bygging av fotballhall med en mønehøyde på inntil 23
meter.

2. Søker gis dispensasjon frå kommunedelplan Sistranda for et område nord-vest og vest for
fotballhallen, avsatt til LNF i planen, for etablering av permanent jordvoll.



3. Vedtaket fattes i medhold av pbl§ 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette
hensynene bak plan vesentlig, samt at fordelene med å tillate dispensasjon overstiger de ulempene
tiltaket måtte medføre.

Enstemmig.

Brukerrådets behandling i møte 16.03. 16:

Brukerrådet ber om orientering ang. universell utforming frå saksbehandler ved neste møte 13. 04. 16.

Forslag til vedtak:

Eldrerådet støtter forslag til vedtak som framlagt.

l. Frøya Storhall AS gis dispensasjon frå høydebestemmelser gitt i kommunedelplan for Sistranda indre
sone pkt 6. 6 Friområde for idrett, for bygging av fotballhall med en mønehøyde på itintil 23 meter.

2. Søker gis dispensasjon frå kommunedelplan Sistranda for et oiTiråde nord-vest og vest for fotballhallen,
avsatt til LNF i planen, for etablering av permanent jordvoll.

3. Vedtaket fattes i medhold av pbl§ 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensynene bak
plan vesentlig, samt at fordelene med å tillate dispensasjon overstiger de ulempene tiltaket måtte
medføre.

4/16
HØRING AV KOMMUNEDELPLAN SISTRANDA TIL BRUKERRÅD OG ELDRERÅD

Vedtak:

Eldreråd og kommunalt brukerråd i Frøya kommune, stiller seg bak forslag til kommunedelplan
Sistranda med følgende tillegg:

Brukerrådet krever at hensynet til universiell utforming blir hensyntatf når det gjelder uteområder, stier,
veier og fortau, m. m.
Gangfelt må merkes og utformes forskriftsmessig.

Enstemmig.

Brukerradets behandling i møte 16.03. 16:

Følgende forslag til tillegg ble fremmet:

«Brukerrådet krever at hensynet til universiell utforming blir hensyntatt når det gjelder uteoinråder, stier, veier
og fortau, m. m.
Gangfelt må merkes og utformes forskriftsmessig»

Forslag til vedtak:

Eldrerådet og koniiTiunalt bmkerråd i Frøya konunune, stiller seg bak forslag til kommunedelplan Sistranda.



5/16
VALG AV REPRESENTANT MED VARAREPRESENTANT TIL
TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET

Vedtak:

Som representant til Trafikksikkerlietsut\'alget velges Steinar Sivertsen.
Som vararepresentant til Trafikksikkerhetsutvalget velges Sigrun Sumstad Serdal.

Som representant til Transporttjenesten velges Kirsten R. Antonsen.

Enstemmig.

Brukerrådets behandling i møte 16. 03. 16:

Følgende forslag til representant og vararepresentant ble fremmet;

«Som representant til Trafikksikkerhetsutvalget velges Steinar Siverlsen
Som vararepresentant til Trafikksikkerhetsutvalget velges Sigrun Sumslad Sørdals

Følgende forslag til valg av repr. til Transport] enesten ble fremmet:

«Kirsten R. Antnosen velges som representant til Transporttjenesten»

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Som representant til Trafikksikkerhetsutvalget velges
Som vararepresentant til Trafikksikkerhetsutvalget velges

Eventuelt.

Ivar Martin Johansen orienterte ang.

- sak 12/15 ombygging av idrettshall
saksbehandler er bedt om å komme med svar på brukerrådets anmerkninger

- sak 13/15 Blått kompetansesenter
Befaring er ikke gjemiomføn, bør gjøres snarest

- sak 14/15 universell utfonning Herredshuset
Dette er en sak som brukerrådet har arbeidet med siden 2012, befaringer er gjennomført, vedtak er fatlet, teknisk
etat har laget liste over tiltak og kostnadsberegnet dette.
Men dessverre, selv etter mange purringer hos teknisk etat og samtale med rådmannen er det kun trappeheisen
som er montert, de andre tiltakene er ikke utført.

- Nordskag oppvekstsenter
imøte02. 11. 15 ble det bedt om at teknisk etat ordnet med befaring på Nordskag oppvekstsenter, dette har ikke
skjedd, men bør gjøres snarest.

- Marinautbygging på Rabben

Brukerrådet har ikke fått oversendt planer/søknad om dette prosjektet til behandling

- over-sendelse av saker til brukerrådet:

l forrige periode har ikke bmken-ådet fatt tilsendt alle saker som rådet har rett til å uttale seg om.
Leder aiimodes om å ta dette opp med tekiiisk sjef.


