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Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssakene 55/15 og 56/15ble enstemmig godkjent. 

2. Ordfører Berit Flåmo tiltrådte møte kl. 10.15. 

3. Aleksander Søreng fikk perm kl 13.55 under orienteringen av samfunnsplanen. 
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46/15  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.03.15  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 03.03.15 godkjennes som fremlagt med endring under ordførerens orientering,. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 03.03.15 godkjennes som fremlagt. 

 

  

47/15  

AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG EIDSVÅG KRAN OG TRANSPORTSERVICE AS - 

NORDHAMMARVIK NÆRINGSPARK  

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner den fremlagte avtale til feste av eiendom på ca. 15 daa mellom Frøya 

kommune som bortfester og Eidsvåg Kran og Transportservice AS som fester i Nordhammarvik 

Næringspark. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 17.03.15: 

 

Repr. Berit Flåmo ba om at hennes habilitet blir vurdert da hun er gift med part i saken. 

Repr. Flåmo ble enstemmig kjent inhabil i sakens behandling. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner den fremlagte avtale til feste av eiendom på ca. 15 daa mellom Frøya kommune som 

bortfester og Eidsvåg Kran og Transportservice AS som fester i Nordhammarvik Næringspark. 

 

  

48/15  

DELTAKELSE I TRONDHEIM HAVN  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune trer inn som deltaker i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» 

med gyldighet fra 1. januar 2016, med tinginnskudd som beskrevet i selskapets brev 21.01.2015. 

2. Frøya kommune godkjenner fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale og instruks for 

valgkomiteen for Trondheim Havn IKS. 

Frøya kommune er kjent med underliggende eieravtale fra selskapssammenslutningen fra 

01.01.2013. 

3. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen, til 

Trondheim Havn IKS, jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009 §10. 

4. Frøya kommune oppnevner 1 representant og minst 1 vararepresentant i selskapets 

representantskap. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 17.03.15: 

 

Repr. Berit Flåmo ba om at hennes habilitet blir vurdert da hun er ansatt i Trondheim havn. 

Repr. Flåmo ble enstemmig kjent inhabil i sakens behandling. 

 

Innstilling: 

 

1. Frøya kommune trer inn som deltaker i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» med 

gyldighet fra 1. januar 2016, med tinginnskudd som beskrevet i selskapets brev 21.01.2015. 

2. Frøya kommune godkjenner fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale og instruks for valgkomiteen for 

Trondheim Havn IKS. 

 Frøya kommune er kjent med underliggende eieravtale fra selskapssammenslutningen fra 01.01.2013. 

3. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen, til 

Trondheim Havn IKS, jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009 §10. 

4. Frøya kommune oppnevner 1 representant og minst 1 vararepresentant i selskapets representantskap. 

 

  

49/15  

TILLEGG TIL AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG AQUALINE A/S  

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner den fremlagte tilleggsavtalen m/vedlegg mellom Frøya kommune og Aqualine 

AS vedr. leie av areal i Nordhammarvik Næringspark. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 17.03.15: 

 

Repr. Berit Flåmo ba om at hennes habilitet blir vurdert da hennes mann har interesser i ormrådet. 

Repr. Flåmo ble enstemmig kjent habil i sakens behandling. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner den fremlagte tilleggsavtalen m/vedlegg mellom Frøya kommune og Aqualine AS 

vedr. leie av areal i Nordhammarvik Næringspark. 

 

  

50/15  

ENDRET INTENSJONSAVTALE MELLOM PÅ RETT KJØL AS  ORG. NR.976 549 090  HERETTER 

KALT "PRK"  OG FRØYA KOMMUNE 

 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig 

 

Formannskapets behandling i møte 17.03.15: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

«Saken utsettes.» 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya formannskap godkjenner intensjonsavtalen med På rett kjøl. 
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51/15  

NY BEHANDLING - SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING AV ORDNINGEN MED 

KUNSTNERE PÅ SULA  

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet ønsker å videreføre ordningen med kunstnere på Sula og bevilger 50.000.- til dette 

formålet i to år fremover. Formannskapet ønsker også at søkeren ser på alternative finansieringer for 

videreføring av dette prosjektet etter denne perioden. 

Midler hentes fra en reserve på 50.000.- fra virksomhet kultur - tilskudd private organisasjoner. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ønsker å videreføre ordningen med kunstnere på Sula og bevilger 50.000.- til dette formålet i to 

år fremover. Formannskapet ønsker også at søkeren ser på alternative finansieringer for videreføring av dette 

prosjektet etter denne perioden. 

Midler hentes fra en reserve på 50.000.- fra virksomhet kultur - tilskudd private organisasjoner. 

 

  

52/15  

SPILLSTRATEGI I FRØYA KOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet ønsker å støtte satsningen på spill i Frøya kommune ved å bevilge kr 80.000.- årlig i en 4 

års periode til dette formålet. Støtte gjelder to satsinger på spill, en på fast-Frøya og en på Mausund. 

Produksjonene skal gjennomføres annethvert år på fast-Frøya og Mausund for å unngå kollisjoner. 

Beløpet fordeles slik at det dekker støtte til produksjoner i fremføringsåret på 70.000.- og støtte til øvelser 

på 10.000.- utenom produksjonsåret. Formannskapet ber også om at rådmann bistår administrativt i 

denne perioden for å danne robuste organisasjoner rundt spillene i Frøya kommune. Målet er at de 

organisasjonene kan oppnå en økonomisk uavhengighet etter denne perioden. Spillarangører skal legge 

frem regnskap som viser bruken av midlene. Ubrukte midler betales tilbake til kommunen. 

Pengene tas fra bevilgende midler til festivalstøtte. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 17.03.15: 

 

Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet: 

 

«Pengene tas fra bevilgende midler til festivalstøtte.» 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ønsker å støtte satsningen på spill i Frøya kommune ved å bevilge kr 80.000.- årlig i en 4 års 

periode til dette formålet. Støtte gjelder to satsinger på spill, en på fast-Frøya og en på Mausund. Produksjonene 

skal gjennomføres annethvert år på fast-Frøya og Mausund for å unngå kollisjoner. Beløpet fordeles slik at det 

dekker støtte til produksjoner i fremføringsåret på 70.000.- og støtte til øvelser på 10.000.- utenom 

produksjonsåret. Formannskapet ber også om at rådmann bistår administrativt i denne perioden for å danne 

robuste organisasjoner rundt spillene i Frøya kommune. Målet er at de organisasjonene kan oppnå en økonomisk 

uavhengighet etter denne perioden. Spillarangører skal legge frem regnskap som viser bruken av midlene. 

Ubrukte midler betales tilbake til kommunen. 
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53/15  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Virksomhetsleder Maciej Karpinski orienterte fra kulturplana, spesielt museumsdelen med bygninger og 

gjenstander. Ønsker en samling rundt de nye byggene i Sistranda sentrum. 

 

Ang. økonomi: 

Avsluttende regnskap fra 2014 viser for høyt forbruk, og det gjør at det blir en økonomisk utfordring i 2015. 

Ny gjennomgang av årets budsjett for å avklare om budsjettet er dekkende for kommende år. 

Det skal drøftes med de tillitsvalgte om det skal settes ned et utvalg som skal arbeide med evt. omstilling. 

Stillingsstoppen bør settes opp som sak i Administrasjonsutvalget. 

Formannskapet skal holdes løpende orientert. 

Får bedre oversikt når kvartallsrapportene kommer. 

 

  

54/15  

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

Kommet inn klage på fastsetting av festeavifter. Den behandles på vanlig måte. 

 

Ordfører Berit Flåmo deltok i Fylkesmann Kroghs begravelse. 

 

SIO. Det er ansatt ny daglig leder ved avdelingen. 

 

Ordfører og Rådmann orienterte fra avslutningsseminar fra ”Kysten er klar”. Det vil komme en rapport ganske 

snart. Prosjektet har vært vellykket. 

 

Varaordfører Martin Nilsen ga en orientering fra Nettverk Fjord og Kystkommuner.  

Tema var havbruksnæringen. Regjeringen har enda ikke behandlet saken ang.  arealavgiften. De har mange 

spørsmål som enda ikke er avgjort. Arealavgiften er ikke omtalt i havbruksmeldingen.  

 

Holahauan: Forprosjekteringen er gjennomgått og det blir 450 000 - 500 000 pr tomt.   

Det er kommet bare en hendvendelse. Tomtene legges ut på Frøya kommunes boligbase. 

 

Nestleder i Frøya flyplass Martin Nilsen ga en orientering om status. Generalforsamling blir i april. 

 

Samfunnsplana: Administrasjonen la opp til en politisk diskusjon. 

Marit Wisløff Norborg, Roger Fredheim, Beathe Sandvik Meland og Øyvor Helstad orienterte.   

 

  

55/15  

AVFALL I FROAN  

 

 

Vedtak: 

 

Det plasserer tre søppelcontainerer på Halten, Sørburøya og Gjæsingen for påsken 2015. 

Formannskapet ber om at muligheten for ekstern finansiering av tiltaket undersøkes. Fylkesmannen som 

forvaltningsorgan av Froan bør bidra i denne sammenhengen. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 17.03.15: 

 

Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet: 

 

«Formannskapet ber om at muligheten for ekstern finansiering av tiltaket undersøkes. Fylkesmannen som 

forvaltningsorgan av Froan bør bidra i denne sammenhengen.» 
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Forslag til vedtak: 

 

Det plasserer tre søppelcontainerer på Halten, Sørburøya og Gjæsingen for påsken 2015. 

 

  

56/15  

17. MAI KOMITÉ 2015  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune oppnevner følgende 17.mai komite for 2015. 

 Ordfører (leder) 

 Representant fra kultur og næring 

 Representant for Frivilligsentralen/frivilligheten 

 Representant fra Frøya kultur og kompetansesenter 

 Representant fra Frøya kulturskole 

 Representant for skole og barnehage. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune oppnevner følgende 17.mai komite for 2015. 

 Ordfører (leder) 

 Representant fra kultur og næring 

 Representant for Frivilligsentralen/frivilligheten 

 Representant fra Frøya kultur og kompetansesenter 

 Representant fra Frøya kulturskole 

 Representant for skole og barnehage. 

 

 
 

  


