
FRØYA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
 

Kommunestyret: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 

Frøya herredshus 

Møtedato: 
26.02.2015 

Møtetid: 
10.00 – 14.15 

Av utvalgets medlemmer møtte 

18 av 23  

Fra og med sak:  10/15 

Til og med sak:  25/15 

 

 

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 - 2015 
 

Arbeiderpartiet: 

Berit Flåmo 

Kristin Reppe Storø 

Vida Zubaite-Bekken 

Helge Borgen 

Gunn Heidi Hallaren 

Frode Reppe 

Eli Ann Karlsen 

Pål Terje Bekken 

Elin A. Wahlvåg 

Torill Pettersen 

 

 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ola Vie 

 

Fremskrittspartiet: 

Olaf Reppe 

Jarl Arthur Dyrvik 

Vivian Dolen Sørdal 

Aleksander Søreng 

Peggy Alise Johansen 

 

Høyre: 

Martin Nilsen 

Heidi Glørstad Nielsen 

 

Senterpartiet: 

Bjørnar Espnes 

 

Venstre: 

Arvid Hammernes 

Vibeke Franck Sehm  

Edvin Paulsen  

Lillian Holm 

 

Faste representanter med forfall: 

 
Arbeiderpartiet: 

Berit Flåmo 

Helge Borgen 

 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ola Vie 

Fremskrittspartiet: 

Olaf Reppe 

Jarl Arthur Dyrvik 

Peggy Alise Johansen 

 

Høyre: 

Heidi Glørstad Nielsen 

Senterpartiet: 

Bjørnar Espnes 

Venstre: 

Vibeke Franck Sehm  

 

Vararepresentanter som møtte: 

 
Arbeiderpartiet: 

Torbjørn Taraldsen  

Ann Kristin Kristoffersen 

 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ingen. 

Fremskrittspartiet: 

Ingen  

Høyre: 

Anders Gåsø til kl. 13.00 

Senterpartiet: 

Sten S. Arntzen 

Venstre: 

Ingen. 

 

Merknader: 

 
1. I starten av møte ga Ottar Wist en orientering til sak 12/15.  

2. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 

3. Sak 21/15 og 23/15 ble foreslått trekt fra sakslista. Trekking av sakene ble vedtatt med 12 mot 6 stemmer. 

4. Til settevaraordfører ble Pål Terje Bekken enstemmig valgt. 

5. Repr. Anders Gåsø fikk innvilget permisjon fra kl. 13.00 før behandling av sak 14/15. 
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Underskrift: 
 

 

 

Martin Nilsen Aleksander Søreng 

Fung. ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 

 

Utvalg  : Kommunestyret 

Møtedato: 26.02.2015 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

  Innhold 
 

10/15 15/205   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.01.15  

 

11/15 15/204   

 REFERATSAKER  

 

12/15 14/267   

 MORGENDAGENS OMSORG EKSTERN VURDERING OG TILRÅDING. 

NEDSETTING AV ARBEIDSGRUPPER MED MANDAT. 

 

13/15 15/114   

 OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL VED FRØYA LEGEKONTOR  

 

14/15 14/1640   

 PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE - FRØYA KOMMUNE  

 

15/15 15/175   

 VEINAVN PÅ FRØYA - VIDERE ARBEID  

 

16/15 14/1654   

 HØRINGSUTTALELSE - FORVALTNINGSPLAN OG SKJØTSELSPLAN FOR 

VERNEOMRÅDENE I FROAN  

 

17/15 15/170   

 GODSTRANSPORT I ØYREKKA  

 

18/15 12/730   

 SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN - FULLFØRING  

 

19/15 13/1424   

 GODKJENNING AV FORPROSJEKT FOR LIGGEKAI PÅ SISTRANDA  

 

20/15 14/1643   

 SAMARBEID INNEN BRANN- BRANNSYN SNILLFJORD-FRØYA- HITRA  

 

21/15 14/271   

 IKT VERTSKOMMUNEAVTALE FRØYA OG HITRA KOMMUNER 2014  

 

22/15 15/73   

 HØRINGSUTTALELSE - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN 

FRA KOMMUNENE TIL SKATTEETATEN  

 

23/15 14/1229   

 OPPDATERING/ENDRING AV VALGKRETSER - ORIENTERINGSSAK 
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24/15 15/207   

 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

25/15 15/206   

 RÅDMANNENS ORIENTERING  
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10/15  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.01.15  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 15.01.15 godkjennes som framlagt med endring i sak 2/15. ”ordfører Berit Flåmo ble 

ikke kjent inhabil i sakens behandling”. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 15.01.15 godkjennes som framlagt. 

 

  

11/15  

REFERATSAKER  

 

 

Vedtak: 

 

Referatene tas til orintering. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orintering. 

 

  

12/15  

MORGENDAGENS OMSORG EKSTERN VURDERING OG TILRÅDING. NEDSETTING AV 

ARBEIDSGRUPPER MED MANDAT. 

 

 

Vedtak: 

 

1. Rapport fra OTV rådgiving AS- datert januar 2015- «ekstern vurdering av tjenestene» tas til 

orientering 

2. Det nedsettes 4 arbeidsgrupper som jobber med kommunens utfordringer.  

a.      Utforming av heldøgnsomsorgen 

b. Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

c.       Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

d. Tjenester til barn og unge med spesielle behov 

3. Valg av representanter i arbeidsgruppene: 

a.       Kommunestyret velger de politiske representantene i arbeidet 

Arbeidsgruppe a:Ann Kristin Kristofferesen,  

Arbeidsgruppe b:  Aleksander Søreng  

Arbeidsgruppe c: Pål Terje Bekken  

Arbeidsgruppe d: Vida Z. Bekken 

b. Frøya ungdomsråd, Brukerråd/eldreråd velger representanter fra brukersiden   

c.       Rådmann velger representanter fra tjenestene 

d. Rådmann sørger også for at tillitsvalgte blir representert i alle gruppene. 

4. Arbeidet gjennomføres innenfor rådmannens vedtatte budsjett.  

 

Hovedutvalg for drift (HFD) er prosjektets eier, rådmann utnevner en administrativ styringsgruppe. 

Styringsgruppen rapporter månedlig status til HFD. 

 

Enstemmig. 
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Kommunestyrets behandling i møte 26.02.15: 

 

Ap/H fremmet flg. forslag til tillegg: 

 

Følgende politikere deltar i arbeidsgruppene: 

Arbeidsgruppe a Ann Kristin Kristofferesen: Arbeidsgruppe b:  Aleksander Søreng Arbeidsgruppe c: Pål Terje 

Bekken Arbeidsgruppe d: Vida Z. Bekken 

 

Nytt pkt. 4 

Arbeidet gjennomføres innenfor rådmannens vedtatte budsjett.  

 

Frp, Sp og Venstre fremmet flg. forslag til tillegg: 

 

Nytt 4 

Det settes inn ekstern prosjektleder. Rådmannen bes utrede kostnaden med dette. 

 

Votering: 

Hovedutvalgets innstilling med endringer: Enstemmig.    

Ap/H sitt forslag til tillegg:  Enstemmig. 

Ap/H sitt forslag nytt pkt. 4: Vedtatt med 11 mot 7 stemmer avgitt fra Frp, Sp og V samt Eli Ann 

Karlsen  

Frp/Sp/V sitt forslag nytt pkt. 4 Falt med 11 mot 7 stemmer avgitt fra Frp, Sp og V samt Eli Ann 

Karlsen  

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Rapport fra OTV rådgiving AS- datert januar 2015- «ekstern vurdering av tjenestene» tas til orientering 

2. Det nedsettes 4 arbeidsgrupper som jobber med kommunens utfordringer.  

a. Utforming av heldøgnsomsorgen 

b. Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

c. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

d. Tjenester til barn og unge med spesielle behov 

3. Valg av representanter i arbeidsgruppene: 

a. Kommunestyret velger de politiske representantene i arbeidet 

b. Frøya ungdomsråd, Brukerråd/eldreråd velger representanter fra brukersiden   

c. Rådmann velger representanter fra tjenestene 

d. Rådmann sørger også for at tillitsvalgte blir representert i alle gruppene 

Hovedutvalg for drift (HFD) er prosjektets eier, rådmann utnevner en administrativ styringsgruppe. 

Styringsgruppen rapporter månedlig status til HFD. 

 

Enstemmig. 

 

  

13/15  

OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL VED FRØYA LEGEKONTOR  

 

 

Vedtak: 

 

Det opprettes 50 % fastlegehjemmel ved Frøya legekontor fra 01.03.15. 

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Det opprettes 50 % fastlegehjemmel ved Frøya legekontor fra 01.03.15. 

 

Enstemmig. 
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14/15  

PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE - FRØYA KOMMUNE  

 

Vedtak: 

 

Plan for kommunal beredskapsledelse i Frøya kommune tas til orientering. 

 

Enstemmig.  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Plan for kommunal beredskapsledelse i Frøya kommune tas til orientering. 

 

Enstemmig.  

 

  

15/15  

VEINAVN PÅ FRØYA - VIDERE ARBEID  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret viser til arbeidet med veinavn og til innsigelser og innspill som er kommet etter at 

klagefristen var ute.  

2. Da leder av navnekomiteen har trukket seg, vedtar kommunestyret å legge ned komiteen slik den er 

sammensatt i sak 158/12, pkt. 3. Komiteens funksjon overføres til administrasjonen. Samtidig 

overføres navnemyndigheten, angitt i pkt 4, fra Hovedutvalg for drift til Formannskapet. Øvrige 

forhold i sak 158/12 opprettholdes.  

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp saken, avholde møte med grendelagene og fremme endelig 

sak for formannskapet.  

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.02.15: 

 

Rådmannen fremmet flg. forslag til endring av pkt. 2 og 3: 

 

1. Kommunestyret viser til arbeidet med veinavn og til innsigelser og innspill som er kommet etter at 

klagefristen var ute.  

2. Da leder av navnekomiteen har trukket seg, vedtar kommunestyret å legge ned komiteen slik den er 

sammensatt i sak 158/12, pkt. 3. Komiteens funksjon overføres til administrasjonen. Samtidig overføres 

navnemyndigheten, angitt i pkt 4, fra Hovedutvalg for drift til Formannskapet. Øvrige forhold i sak 158/12 

opprettholdes.  

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp saken, avholde møte med grendelagene og fremme endelig sak 

for formannskapet.  

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret viser til arbeidet med veinavn og til innsigelser og innspill som er kommet etter at 

klagefristen var ute.  

2. Da leder av navnekomiteen har trukket seg, vedtar kommunestyret å legge ned komiteen. 

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp saka, avholde møte med grendelagene og fremme endelig sak for 

formannskapet. 

 

Enstemmig. 
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16/15  

HØRINGSUTTALELSE - FORVALTNINGSPLAN OG SKJØTSELSPLAN FOR VERNEOMRÅDENE 

I FROAN  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune glad for at det nå foreligger et utkast til forvaltningsplan og skjøtselsplan for 

verneområdene i Froan, men er kritisk til den korte høringsfristen som er satt. 

2. Det må foretas en grundig evaluering av hvordan vernet og Ramsarstatusen har fungert siden 1979 

og fram til i dag iht det Fylkeskommunale vedtaket. Denne evaluerningen må være bakgrunnen for 

en forvaltningsplan. Kun slik kan vi være sikker på at vernet, Ramsarstatusen og denne 

forvaltningsplanen er iht hensikten.  

3. Forvaltningsplanen må inneholde en større drøfting og konkrete mål på bosetting i Froan. Tiltak må 

skje lokalt for å bygge opp et inntektsgrunnlag og skape arbeidsplasser for de som er bosatte i 

Froan. Dette må sees i sammenheng med det som bl.a. skjer i Frøya ved Frøya vidergående skole, 

Frøya kultur- og kompetansesenter, Blått kompetansesenter som er under bygging og det planlagte 

senteret Froheim på Sørburøy. 

Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av vernet, vil dette gi et mer positivt syn på vernet. 

4. Utfordringer med mye gås i beiteområdene må avklares. Eiendomskartene må oppdateres for Froan. 

5. Det må gis rom for fornuftige installasjoner som midlertidige samlekve og leskur også i reservatet, 

uten å søke dispensasjon. Forvaltningsplanen må her kunne gi retningslinjer for hva som er tillatt. 

Ved behov må det også tillates å nødfore husdyr, det er krav at husdyrholder skal fore dyra når 

beite er utilgjengelig ved for eksempel snø- og isdekke. 

6. Hensikten med en forvaltningsplan burde være på et mer åpent grunnlag å drøfte balansen mellom 

bruk og vern i vernesonen. Dessuten står det ikke noe i verneforskriften om at oppdrett ikke er 

tillatt. Forvaltningsplanen sier det er tillatt med oppdrett der det er dyrlivsfredning, men såfremt det 

ikke forstyrrer dyre- og fugleliv unødvendig. Dette er en upresis formulering, og det må komme på 

plass mer presise retningslinjer over hvilke tiltak som ikke er tillatt. Man må også ta høyde for den 

utviklingen som skjer innen havbruksnæringen.  

7. Det må avklarers tydeligere med forsvaret om bruken av skytefeltet. Bruk må ikke forekomme i 

yngle- og hekketid. 

8. Brenning som skjøtsel må tilpasses lokale forhold. Det må brennes når det er bløtt i bakken og mot 

vinden for å sikre at mosen blir fjærnet. Arbeidet må utføres av fagfolk. 

9. Det må følge med økonimiske midler til gjennomføring av tiltak i Froan. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.02.15: 

 

Flg omforente forslag til nytt pkt. 2 ble fremmet: 

 
”Det må foretas en grundig evaluering av hvordan vernet og Ramsarstatusen har fungert siden 1979 og fram til i 

dag iht det Fylkeskommunale vedtaket. Denne evaluerningen må være bakgrunnen for en forvaltningsplan. Kun 

slik kan vi være sikker på at vernet, Ramsarstatusen og denne forvaltningsplanen er iht hensikten.” 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune glad for at det nå foreligger et utkast til forvaltningsplan og skjøtselsplan for 

verneområdene i Froan, men er kritisk til den korte høringsfristen som er satt. 

2. Det burde vært foretatt en grundig evaluering av hvordan vernet har fungert siden 1979 og fram til i dag. 

Denne evaluerningen skulle vært bakgrunnen for en forvaltningsplan. 
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3. Forvaltningsplanen må inneholde en større drøfting og konkrete mål på bosetting i Froan. Tiltak må skje 

lokalt for å bygge opp et inntektsgrunnlag og skape arbeidsplasser for de som er bosatte i Froan. Dette må 

sees i sammenheng med det som bl.a. skjer i Frøya ved Frøya vidergående skole, Frøya kultur- og 

kompetansesenter, Blått kompetansesenter som er under bygging og det planlagte senteret Froheim på 

Sørburøy. 

 Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av vernet, vil dette gi et mer positivt syn på vernet. 

4. Utfordringer med mye gås i beiteområdene må avklares. Eiendomskartene må oppdateres for Froan. 

5. Det må gis rom for fornuftige installasjoner som midlertidige samlekve og leskur også i reservatet, uten å 

søke dispensasjon. Forvaltningsplanen må her kunne gi retningslinjer for hva som er tillatt. Ved behov må 

det også tillates å nødfore husdyr, det er krav at husdyrholder skal fore dyra når beite er utilgjengelig ved 

for eksempel snø- og isdekke. 

6. Hensikten med en forvaltningsplan burde være på et mer åpent grunnlag å drøfte balansen mellom bruk og 

vern i vernesonen. Dessuten står det ikke noe i verneforskriften om at oppdrett ikke er tillatt. 

Forvaltningsplanen sier det er tillatt med oppdrett der det er dyrlivsfredning, men såfremt det ikke 

forstyrrer dyre- og fugleliv unødvendig. Dette er en upresis formulering, og det må komme på plass mer 

presise retningslinjer over hvilke tiltak som ikke er tillatt. Man må også ta høyde for den utviklingen som 

skjer innen havbruksnæringen.  

7. Det må avklarers tydeligere med forsvaret om bruken av skytefeltet. Bruk må ikke forekomme i yngle- og 

hekketid. 

8. Brenning som skjøtsel må tilpasses lokale forhold. Det må brennes når det er bløtt i bakken og mot vinden 

for å sikre at mosen blir fjærnet. Arbeidet må utføres av fagfolk. 

9. Det må følge med økonimiske midler til gjennomføring av tiltak i Froan. 

 

Enstemmig. 

 

  

17/15  

GODSTRANSPORT I ØYREKKA  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune viser til de utfordringer man har med godstransport i øyrekka og da særlig til/fra Froan 

etter at knutepunktet for ruteopplegget ble flyttet fra Sistranda til Dyrøya. Her må det snarest finnes 

løsninger både på land og ikke minst på Frovær som ivaretar de krav man må kunne stille til sikker og 

ikke minst hygienisk håndtering av matvarer, samt transport av større godsmengder. 

Disse løsninger må skje i samarbeid mellom AtB, FosenNamsos Sjø og evt. private aktører på Dyrøya 

f.eks. SeaShell. Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april og Frøya kommune 

v/Trafikkrådet vil gjerne innta en aktiv rolle for å komme frem til tilfredsstillende løsninger.  

Fra kommunens side er det imidlertid et klart prinsipp at de løsninger som velges må være i regi av den 

transportøren som har konsesjon og uten kostnader for Frøya kommune, så lenge dette er et 

fylkekommunalt samband. 

Kommunestyret ber om at rådmannen tar tak i saken overfor fylkeskommunen og andre aktører som er 

implisert. Dialogen må være gjennomført før nye ruter settes i verk fom 6.april. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.02.15: 

 

Flg omforente forslag til tillegg ble fremmet: 
 

«Kommunestyret ber om at rådmannen tar tak i saken overfor fylkeskommunen og andre aktører som er 

implisert. Dialogen må være gjennomført før nye ruter settes i verk fom 6.april.» 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune viser til de utfordringer man har med godstransport i øyrekka og da særlig til/fra Froan etter at 

knutepunktet for ruteopplegget ble flyttet fra Sistranda til Dyrøya. Her må det snarest finnes løsninger både på 

land og ikke minst på Frovær som ivaretar de krav man må kunne stille til sikker og ikke minst hygienisk 

håndtering av matvarer, samt transport av større godsmengder. 

Disse løsninger må skje i samarbeid mellom AtB, FosenNamsos Sjø og evt. private aktører på Dyrøya f.eks. 

SeaShell. Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april og Frøya kommune v/Trafikkrådet vil 

gjerne innta en aktiv rolle for å komme frem til tilfredsstillende løsninger.  

Fra kommunens side er det imidlertid et klart prinsipp at de løsninger som velges må være i regi av den 

transportøren som har konsesjon og uten kostnader for Frøya kommune, så lenge dette er et fylkekommunalt 

samband. 

 

Enstemmig. 

 

  

18/15  

SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN - FULLFØRING  

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn m/flytekai 

må fullføres i samsvar med vedtak i kommunestyret sak 79/14. Her ligger eneste fiskerimottak på fast 

Frøya og som er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 

 

Manglende finansiering pga. av redusert statstilskudd for 2015 finansieres ved bruk av ubrukte 

lånemidler, mot tilbakeføring i 2016 når endelig avklaring om statstilskudd for 2016 foreligger.  

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.02.15: 

 

Repr. Arvid Hammernes ba om at hans habilitet blir vurdert da han som tjenestemann har jobbet med saken 

tidligere. Repr. Hammernes ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn m/flytekai må 

fullføres i samsvar med vedtak i kommunestyret sak 79/14. Her ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som 

er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 

 

Manglende finansiering pga. av redusert statstilskudd for 2015 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler, mot 

tilbakeføring i 2016 når endelig avklaring om statstilskudd for 2016 foreligger.  

 

Enstemmig. 
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19/15  

GODKJENNING AV FORPROSJEKT FOR LIGGEKAI PÅ SISTRANDA  

 

 

Vedtak: 

 

Teknisk forprosjekt for liggekai på Sistranda, datert 11.12.2014 godkjennes som fremlagt, med de 

endringer som er redegjort for i saksfremlegget. 

 

Det søkes om tilskudd fra Kystverket på inntil 75% av kostnaden som er beregnet til  

kr. 48.380.000,-. For å kunne få prosjektet realisert hurtigere bes rådmannen innhente anbud på 

detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter så snart som mulig. Det forutsettes en 

fremdrift slik at prosjekteringen inkl. anbudsdokumentene skal være ferdig til utsending senest ved 

fremlegging av statsbudsjettet for 2016. 

Utgiftene dekkes over budsjettposten for liggekai på Sistranda, hvor det for 2015 er bevilget kr. 1 mill. 

Realiseringen av liggekaia forurensetter at søknaden om støtte fra Kystverket innvilges. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Teknisk forprosjekt for liggekai på Sistranda, datert 11.12.2014 godkjennes som fremlagt, med de endringer som 

er redegjort for i saksfremlegget. 

 

Det søkes om tilskudd fra Kystverket på inntil 75% av kostnaden som er beregnet til  

kr. 48.380.000,-. For å kunne få prosjektet realisert hurtigere bes rådmannen innhente anbud på 

detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter så snart som mulig. Det forutsettes en fremdrift slik at 

prosjekteringen inkl. anbudsdokumentene skal være ferdig til utsending senest ved fremlegging av statsbudsjettet 

for 2016. 

Utgiftene dekkes over budsjettposten for liggekai på Sistranda, hvor det for 2015 er bevilget kr. 1 mill. 

Realiseringen av liggekaia forurensetter at søknaden om støtte fra Kystverket innvilges. 

 

Enstemmig. 

 

  

20/15  

SAMARBEID INNEN BRANN- BRANNSYN SNILLFJORD-FRØYA- HITRA  

 

 

Vedtak: 

 

1. Brannforebyggende personell i Frøya og Hitra kommuner underlegges Sør-Fosen feiervesen fra  

1. januar 2015. Eksisterende stillingsressurser på forebyggende samt leder forebyggende i hver av 

kommunene, dv. 70 % stillingsandel overføres til Sør-Fosen feiervesen fra hver av kommunene 

Frøya og Hitra fra samme dato. 

2. Gjenværende reststillinger på 30 % i hver av kommune skal ivareta de lovmessig definerte leder 

beredskapsfunksjonene i den enkelte kommune   

3. Det fremlegges egen sak for kommunestyrene om en sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og 

redningstjeneste våren 2015, sammenslåingen tenkes gjennomført samtidig med innføring av nytt 

nødnett i regionen, antatt innført høsten 2015.   

 

Enstemmig.  

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Brannforebyggende personell i Frøya og Hitra kommuner underlegges Sør-Fosen feiervesen fra 1. januar 

2015. Eksisterende stillingsressurser på forebyggende samt leder forebyggende i hver av kommunene, dv. 

70 % stillingsandel overføres til Sør-Fosen feiervesen fra hver av kommunene Frøya og Hitra fra samme 

dato. 

2. Gjenværende reststillinger på 30 % i hver av kommune skal ivareta de lovmessig definerte leder 

beredskapsfunksjonene i den enkelte kommune   
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3. Det fremlegges egen sak for kommunestyrene om en sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og 

redningstjeneste våren 2015, sammenslåingen tenkes gjennomført samtidig med innføring av nytt nødnett i 

regionen, antatt innført høsten 2015.   

 

Enstemmig.  

 

  

21/15  

IKT VERTSKOMMUNEAVTALE FRØYA OG HITRA KOMMUNER 2014  

 

 

Saken ble trekt under godkjenning av sakslista med bakgrunn i at Hitra kommune har utsatt saken. 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1) Frøya kommunestyre godkjenner «IKT vertskommuneavtale mellom Frøya og Hitra kommuner» slik som 

vedlagt. 

2) Hitra kommune blir vertskommune for samarbeidet og blir med det arbeidsgiver for personalet i felles IKT-

tjeneste. 

3) Avtalen trer i kraft fra og med 01.04.2015. 

4) Avtalen godkjennes under forutsetning av at Hitra kommune fatter tilsvarende vedtak. 

 

Enstemmig.  

  

22/15  

HØRINGSUTTALELSE - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FRA 

KOMMUNENE TIL SKATTEETATEN  

 

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. 

 

Enstemmig.  

 

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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23/15  

OPPDATERING/ENDRING AV VALGKRETSER - ORIENTERINGSSAK 

 

 

Saken ble trekt under godkjenning av sakslista, men anses som en orienteringssak da Kommunestyret har 

delegert til Valgstyret å fatte vedtak i saken. 

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
Følgende stemmekretser slås sammen: 

 Titran/Nordskag/Klubben med midlertidig stemmested for valget 2015. 

 Skjønhalsen/Dyrøya med stemmested Dyrøy skole. 

 Mausund/Sula/Froan med stemmested Mausund skole. 

 

Nabeita, Sistranda, og Nesset opprettholdes som egne stemmekretser med flytting av stemmelokaler for Nabeita krets fra 

grendahuset Svanheim til Nabeita skole og Nesset krets fra grendahuset på Nesset til Frøya Næringspark. 

 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

  

24/15  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

 Informerte om 30 års jubileet på sykehjemmet. Politikerne var lite representert og dette er uheldig. 

 Sareptas møte var vellykket for de som overvar det. 

 Workshop i Orkdal 27.03.15 Tema: Skole utdanning og rekruttering 

 Møte ang Øyrekka, ordfører oppfordrer politikerne til å være med. 

 Kommunereformen: Det er Hitra som har førsteprioritet for Frøya  

 Nytt møte i styringsgruppa 3. mars. Marit Wisløff Nordborg lager forslag på brosjyre og møteplan for 

frivillige lag og organisasjoner, næringsliv, barn og unge. 

 

  

25/15  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

 Informerte om evaluering av to-nivåmodellen. 

 Orienterte om utviklingsprosjektet Administrativ utvikling. 

 


