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122/14  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.09.14  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 25.09.14 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 25.09.14 godkjennes som framlagt. 

 

  

123/14  

REGULERINGSENDRING HÅLAHAUAN - SLUTTBEHANDLING  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplan for Holahaugan boligområde med plankart og 

bestemmelser datert hhv. 22.05.14 og 23.05.14. 

Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14 

 

Enstemmig.  

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplan for Holahaugan boligområde med plankart og bestemmelser 

datert hhv. 22.05.14 og 23.05.14 

Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14 

 

Enstemmig.  

 

  

124/14  

POLITIREFORMEN - NY REGIONMODELL FOR REGION 2 OG 3  

 

 

Vedtak: 

 
1. Frøya kommune viser til forslag til ny regionmodell for Region 2 og 3 i Sør-Trøndelag politidistrikt. 

2. Frøya kommune har ikke vært kjent med arbeidet med ny regionmodell og er overrasket over at det 

nå legges opp til endringer innad i politidistriktet før resultatet av ny politireform i kjølvatnet av 

22.juli-kommisjonen foreligger. 

Frøya kommune synes det er merkelig at Frøya lennsmannskontor ikke har vært representert i 

prosjektgruppa.  

3. Frøya kommune ønsker primært at eventuell ny regionmodell vurderes etter at politireformen er 

endelig vedtatt, og at struktur og bemanning foreløpig opprettholdes på dagens nivå. 

4. I rapporten vedr. ny regionmodell går det fram at Frøya lensmannsdistrikt opprettholdes med egen 

lensmann, og det argumenteres med at den nye modellen vil styrke den politioperative beredskapen 

og dermed også gi kortere responstid. Det er i så fall positivt.  

5. Det fremgår av rapporten at Frøya og Hitra skal ha forvaltningsoppgavene for alle 

lensmannsdistriktene i region 2. Frøya kommune er redd disse oppgavene vil kreve uforholdsmessig 

mye tid, og forutsetningen må være at bemanningen styrkes. 

6. Frøya kommune er betenkt over forslaget om at forlikssaker sentraliseres. Forlikssaker henger ofte 

sammen med straffesaker, og distriktskontorene vil miste verdifull kompetanse. 



4 

7. Frøya lensmannskontor skal på papiret ha 5 stillinger. I dag er det i praksis bare 4. Frøya kommune 

ber om at bemanningen ved Frøya lensmannskontor styrkes, også med bakgrunn i at politidistriktet 

tilføres inntil 15 nye stillinger i 2015, jfr. forslag til statsbudsjett. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Frøya kommune viser til forslag til ny regionmodell for Region 2 og 3 i Sør-Trøndelag politidistrikt. 

2. Frøya kommune har ikke vært kjent med arbeidet med ny regionmodell og er overrasket over at det nå 

legges opp til endringer innad i politidistriktet før resultatet av ny politireform i kjølvatnet av 22.juli-

kommisjonen foreligger. 

3. Frøya kommune synes det er merkelig at Frøya lennsmannskontor ikke har vært representert i 

prosjektgruppa.  

4. Frøya kommune ønsker primært at eventuell ny regionmodell vurderes etter at politireformen er endelig 

vedtatt, og at struktur og bemanning foreløpig opprettholdes på dagens nivå. 

5. I rapporten vedr. ny regionmodell går det fram at Frøya lensmannsdistrikt opprettholdes med egen 

lensmann, og det argumenteres med at den nye modellen vil styrke den politioperative beredskapen og 

dermed også gi kortere responstid. Det er i så fall positivt.  

6. Det fremgår av rapporten at Frøya og Hitra skal ha forvaltningsoppgavene for alle lensmannsdistriktene 

i region 2. Frøya kommune er redd disse oppgavene vil kreve uforholdsmessig mye tid, og 

forutsetningen må være at bemanningen styrkes. 

7. Frøya kommune er betenkt over forslaget om at forlikssaker sentraliseres. Forlikssaker henger ofte 

sammen med straffesaker, og distriktskontorene vil miste verdifull kompetanse. 

8. Frøya lensmannskontor skal på papiret ha 5 stillinger. I dag er det i praksis bare 4. Frøya kommune ber 

om at bemanningen ved Frøya lensmannskontor styrkes, også med bakgrunn i at politidistriktet tilføres 

inntil 15 nye stillinger i 2015, jfr. forslag til statsbudsjett. 

 

Enstemmig.  

  

125/14  

FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA KOMMUNE FOR 2015  

 

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer, betalingssatser vedtas slik det framgår av vedlagt 

betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2015.  

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser: 

 Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av 

Stortinget.  

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3 %.  

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehagen økes med 3 %. 

 Ordning med søskenmoderasjon endres ikke.  

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3 %. 

 Kostpris Sistranda skole økes med 3 %. 

 Pris på kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes med 3 %. 

Emballasje er inkludert.  

 Elevavgift i kulturskolen økes med 3 %. 

 Gratis trygghetslalarm videreføres. 

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3 %. 

 Erstatningssatser ved Frøya bibliotek økes med 3 %. 

 Billettpriser ved Frøya kino økes med 3 %. 
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 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kultur- og kompetansesenter endres 

ikke.  

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester endres ut 

i fra satser som fremkommer i Statsbudsjettet for 2015. 

 Betalingssatser for Dagsenter v/Kysthaven økes med 3 %.  

 Betalingssatser og gebyrregulativ for slamtømming økes med 3 %. 

 

3. Forslag til satser for betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2015 

legges ut på høring og vedtas endelig i kommunestyret 30. oktober.  

 

Vedtatt.  

 

Kommunestyrets behandling i møte 30.10.14: 

 

Rådmannen fremmet følgende tilleggspunkt da betalingssatser for Dagsenteret var uteglemt:  

 

«Betalingssatser for Dagsenter v/Kysthaven økes med 3 %.» 

 

Borgerlig gruppe v/Aleksander Søreng fremmet følgende forslag til nytt pkt.: 

 

«Betalingssatser og gebyrregulativ for slamtømming økes med 3%.» 

 

Votering: 

Formannskapets innstilling med rådmannens tilleggspkt: Enstemmig. 

Borgelig gruppe sitt forslag til nytt pkt:  Vedtatt med 12 mot 10 stemmer, avgitt Sv og Ap 

unntatt Eli Ann Karlsen 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer, betalingssatser vedtas slik det framgår av vedlagt betalingssatser 

og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2015.  

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser: 

 Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget.  

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3 %.  

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehagen økes med 3 %. 

 Ordning med søskenmoderasjon endres ikke.  

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3 %. 

 Kostpris Sistranda skole økes med 3 %. 

 Pris på kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes med 3 %. Emballasje 

er inkludert.  

 Elevavgift i kulturskolen økes med 3 %. 

 Gratis trygghetslalarm videreføres. 

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3 %. 

 Erstatningssatser ved Frøya bibliotek økes med 3 %. 

 Billettpriser ved Frøya kino økes med 3 %. 

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kultur- og kompetansesenter endres ikke.  

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester endres ut i fra 

satser som fremkommer i Statsbudsjettet for 2015. 

 

3. Forslag til satser for betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2015 legges ut på 

høring og vedtas endelig i kommunestyret 30. oktober.  

 

Enstemmig.  
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126/14  

FELLES IKT TJENESTE FOR FRØYA OG HITRA KOMMUNER  

 

 

Vedtak: 

 
1. Det skal etableres en felles IKT-tjeneste for kommunene Frøya og Hitra. Etableringstidspunktet 

settes når administrasjonen har utarbeidet en trinnvis framdriftsplan for arbeidet, der målet er at 

kommunene får en fullstendig integrasjon og samordning av alle IKT-baserte systemer i Hitra og 

Frøya kommuner. 

2. Det etableres felles datarom for Frøya og Hitra kommuner på Hitra / Hitra rådhus 

3. Som vertskommune for den felles IKT tjenesten velges Hitra kommune. Relevant avtaleverk mellom 

kommunene utarbeides. 

4. Felles kostnader knyttet til integrasjon gjennomføres innenfor en ramme for 2015 på totalt 1 Mkr, 

der kommunene dekker 50 % hver. Kommunene tar høyde for dette i økonomiplanarbeidet. 

5. Arbeidet gjennomføres etter samme strategi som ble utredet for IKT-samarbeidet i 

Orkdalsregionen. 

6. Det forusettes at både Frøya og Hitra kommuner gjør samme vedtak. 

 

Enstemmig.  

 

Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra sin innstilling til kommunestyret: 

 
1. Det skal etableres en felles IKT-tjeneste for kommunene Frøya og Hitra. Etableringstidspunktet settes når 

administrasjonen har utarbeidet en trinnvis framdriftsplan for arbeidet, der målet er at kommunene får en 

fullstendig integrasjon og samordning av alle IKT-baserte systemer i Hitra og Frøya kommuner. 

2. Det etableres felles datarom for Frøya og Hitra kommuner på Hitra / Hitra rådhus 

3. Som vertskommune for den felles IKT tjenesten velges Hitra kommune. Relevant avtaleverk mellom 

kommunene utarbeides. 

4. Felles kostnader knyttet til integrasjon gjennomføres innenfor en ramme for 2015 på totalt 1 Mkr, der 

kommunene dekker 50 % hver. Kommunene tar høyde for dette i økonomiplanarbeidet. 

5. Arbeidet gjennomføres etter samme strategi som ble utredet for IKT-samarbeidet i Orkdalsregionen. 

6. Det forusettes at både Frøya og Hitra kommuner gjør samme vedtak. 

 

Hovedutvalg for drift tar saken til orientering.  

 

  

127/14  

EVALUERING AV LEGEVAKTSAMARBEIDET - LEGEVAKTEN FOR HITRA OG FRØYA (LHF) 

OG LEGEVAKTEN I ORKDALSREGIONEN (LIO)  

 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret i Frøya og Hitra tar utført evaluering til orientering.  

2. Den interkommunale Felles nemnd for helse og omsorg Frøya og Hitra bes følge utviklingen i 

legevaktsamarbeidet videre. 

3. Rådmannen i Frøya og Hitra kommune bes: 

- Samarbeide med leger og helsepersonell ved de lokale legekontorene om tiltak slik at publikums 

og samarbeidsparters fornøydhet i kontakt med den lokale legevakten blir enda bedre.   

- Vurdere behov for tiltak lokalt som følge av tilsynet med LIO 

- Iverksette ytterligere tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere og annet relevant 

høyskoleutdannet personell slik at den døgnkontinuerlige helsefaglige kompetansen styrkes i 

helse- og omsorgstjenestene i kommunene Frøya og Hitra.  

 

Enstemmig. 
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Felles folkevalgt nemnd sin innstilling til kommunestyrene i Frøya og Hitra: 

 

1. Kommunestyret i Frøya og Hitra tar utført evaluering til orientering.  

2. Den interkommunale Felles nemnd for helse og omsorg Frøya og Hitra bes følge utviklingen i 

legevaktsamarbeidet videre. 

3. Rådmannen i Frøya og Hitra kommune bes: 

- Samarbeide med leger og helsepersonell ved de lokale legekontorene om tiltak slik at publikums og 

samarbeidsparters fornøydhet i kontakt med den lokale legevakten blir enda bedre.   

- Vurdere behov for tiltak lokalt som følge av tilsynet med LIO 

- Iverksette ytterligere tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere og annet relevant høyskoleutdannet 

personell slik at den døgnkontinuerlige helsefaglige kompetansen styrkes i helse- og omsorgstjenestene 

i kommunene Frøya og Hitra. Tilsynsrapport fra Fylkesmannen etter tilsyn med legevakten i 

Orkdalsregionen (LIO) bes lagt fram for kommunestyret når denne foreligger. 

 

Enstemmig. 

 

 

  

128/14  

SAMFUNNSMEDISIN - ØKNING AV KOMMUNAL LEGEÅRSVERK  

 

 

Vedtak: 

 

1. For hver av kommunene Hitra og Frøya økes kommunal andel legestillinger med 6 timer per uke, 

tilsvarende 16 %, - dvs totalt 32 % stilling til sammen for de 2 kommunene, - med virkning fra 

01.01.15 

2. Legestillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin i begge kommunene.  

3. Frøya kommune settes som vertskommune.  

4. Økningen i utgifter legges inn i kommunenes økonomiplan 2015 – 2019. 

5. Som en forutsetning for endelig vedtak i hver kommune, er at den andre kommunen gjør et 

likelydende vedtak. 

 

Enstemmig. 

 

Felles folkevalgt nemnd sin innstilling til kommunestyrene i Frøya og Hitra: 

 

1. For hver av kommunene Hitra og Frøya økes kommunal andel legestillinger med 6 timer per uke, 

tilsvarende 16 %, - dvs totalt 32 % stilling til sammen for de 2 kommunene, - med virkning fra 01.01.15 

2. Legestillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin i begge kommunene.  

3. Frøya kommune settes som vertskommune.  

4. Økningen i utgifter legges inn i kommunenes økonomiplan 2015 – 2019. 

5. Som en forutsetning for endelig vedtak i hver kommune, er at den andre kommunen gjør et likelydende 

vedtak. 

 

Enstemmig. 

 

  

129/14  

KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 - FASTSETTING AV VALGDAG  

 

 

Vedtak: 

 

Valgdagen er i statsråd vedtatt lagt til mandag 14. september 2015. 

Frøya kommune vedtar å avholde valgting ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, også på søndag 

13. september i flg. stemmekretser på Frøya: 

 Øyrekka   

 Sistranda stemmekrets  

 

Enstemmig.  
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Forslag til vedtak: 

 

Valgdagen er i statsråd vedtatt lagt til mandag 14. september 2015. 

Frøya kommune vedtar å avholde valgting ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, også på søndag  

13. september i flg. stemmekretser på Frøya: 

 Øyrekka   

 Sistranda stemmekrets  

 

  

130/14  

FULLMAKT TIL VALGSTYRET VEDR. OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL 

STEMMESTYRENE  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre gir valgstyret fullmakt til å oppnevne medlemmer og  

varamedlemmer til stemmestyrene, og blant disse, velge leder og nestleder. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre gir valgstyret fullmakt til å oppnevne medlemmer og  

varamedlemmer til stemmestyrene, og blant disse, velge leder og nestleder. 

 

  

131/14  

FULLMAKT TIL VALGSTYRET VEDR. OPPDATERING/ENDRING AV VALGKRETSER  

 

 

Vedtak: 

 

 Kommunestyret gir Valgstyret fullmakt til å vedta oppdatering evt. endring av valgkretser ved 

kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015. 

 

 Kommunestyret gir valgstyret fullmakt til å fastsette tidspunkt for stemmegivning på valgdag(ene).  

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Kommunestyret gir Valgstyret fullmakt til å vedta oppdatering evt. endring av valgkretser ved 

kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015. 

 

 Kommunestyret gir valgstyret fullmakt til å fastsette tidspunkt for stemmegivning på valgdag(ene).  
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132/14  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

INTERPELLASJON FRA FRØYA HØYRE V/ Heidi Glørstad Nielsen 

 

Godshåndteringen til og fra øyrekka. 

 

Det har vært ekstra stort fokus på øyrekka og beboernes livsgrunnlag denne sommeren, både når det gjelder 

persontransport, parkeringsplasser, venterom og sist men ikke minst transport av varer til og fra øyrekka. 

Det mest kritiske ved varetransport er transport av dagligvarer til øyrekka. Melk, brød og andre dagligvarer står 

utildekket på kai i påvente av transport mellom varebil og ferge.  For denne sesongen er det inngått midlertidig 

avtale mellom Seashell og Sør-Trøndelag fylkeskommune om håndtering av fiskevarer. Løsningen på 

godstransport til og fra øyrekka er etter vår oppfatning langt fra løst på en tilfredsstillende måte og vi opplever at 

folk i øyrekka, leverandører av varer og transportører er frustrerte over situasjonen. Vi trenger å få på plass gode 

og varige måter å håndtere dette på, og det bør vi sørge for innen kort tid. Vi kan ikke være bekjent med å ha en 

ordning som ikke server folket i øyrekka bedre enn det som er tilfellet i dag. 

Det er blitt forespeilet/foreslått en håndtering av godset til øyrekka, ved å gå til leie av en «godsterminal». Frøya 

Høyre foreslår å utrede denne mulighet og å søke samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune i denne saken. 

Sammen kan vi finne ei god og langsiktig løsning for håndtering av varer og gods. 

Forslag: 

1. Frøya kommunestyre ber rådmannen fremme en sak til neste kommunestyret med utredning om denne saken. 

2. Rådmannen bes også å utrede muligheten for deling av kostnadene mellom Frøya kommune og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune i denne saken. 

 

Svar fra ordfører Berit Flåmo: 

 

Trafikkrådet har ved flere anledninger tatt opp godshåndteringen til/fra øyrekka med AtB, Sør-Trøndelag 

Fylkeskommune og FosenNamsos Sjø.  Dessverre er ikke gods inkludert i det anbudet som ligger til grunn for de 

nye rutene, da det er godsbefrakteren som har ansvar for godset frem til mottaker. Dette har vært en utfordring, 

da særlig med tanke på Nordværa og fiskeleveranser herfra. I tillegg har man ikke kjøleanlegg på Dyrøya, noe 

som også medfører utfordringer da spesielt i sommerhalvåret. 

Fylkeskommunen har til slutt lyktes å få til en avtale med SeaShell for fisk fra øyrekka, men fremdeles er ikke 

situasjonen optimal for godstransport. Dette gjelder ikke minst godstransport utover.  

 

Det ble derfor den 09.09.2014 avholdt et møte mellom representanter fra Trafikkrådet i Frøya og fra 

næringslivet i øyrekka, samt AtB, Sør-Trøndelag fylkeskommune og FosenNamsos Sjø. På møtet ble det fra 

FosenNamsos Sjø understreket at de skal frakte gods innenfor fastlagte rammer og kontrakter. De mener at 

justering av rutetider kan løse mange av utfordringene når det gjelder gods. Det er imidlertid stor variasjon av 

godsmengde sommer og vinter, og det blir ventetider for ferge når den må vente på at godsbilen skal levere 

varer. Det er derfor ikke bare tilstrekkelig lager/kjølelager som er løsningen, men at rutetidene i større 

grad tilpasses næringslivets behov for når varene ankommer Dyrøy og må være på plass i øyrekka. 

Det er fra AtB uttrykkelig sagt fra at den ruta som nå gjelder, ikke vil bli endret før 1. april 2015. Vi går 

imidlertid inn mot en kaldere årstid, slik at kjølebehovet ikke blir så stort i de nærmeste månedene. 

Det er fra næringslivet i øyrekka bedt om at man ser på endringer i ruteopplegget fra 01.04.2015  for bedre å 

tilpasse godsstrømmen. Det er derfor et ønske at ferga må ha avgang fra Dyrøya på mandag og fredag kl. 08.30, 

dette for at varene til butikkene kommer utover langt tidligere enn det som er tilfelle med dagens ruteopplegg. 

Det er imidlertid et ønske fra AtB at et slikt ruteopplegg bør være mandag og torsdag på grunn av 

arbeidstidsbestemmelse.  

 

Dette er ikke ønskelig fra øyrekka. 

 

Fosen Gods, Coop Mausund og Coop Sula skal arbeide opp mot Coop sentralt og Tine om disse ruteendringene 

som først kan igangsettes fra 01.04.15. 

Ordfører, sammen med Trafikkrådet, vil selvsagt følge opp de utfordringene en har med godstransporten, slik at 

en ved neste ruteendring 01.04.2015 vil ha et ruteopplegg som er mer tilpasset befolkningen og næringslivets 

behov for gods til/fra øyrekka. 

Det vil også bli satt fokus på den manglende kjøling av ferskvarer en har både ved ferjeleiet på Dyrøy og 

ombord på Frovær. Her må det finnes løsninger før våren/sommeren neste år.  
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Fra kommunens side vil det derfor bli tatt et initiativ overfor fylkeskommunen for om mulig å få på plass et 

kjøleanlegg på Dyrøya til neste vår, enten som en integrert del i et venterom, eller som en kjølecontainer. Det vil 

imidlertid fra ordfører sin side bli pekt på at dette må være et hovedansvar for fylkeskommunen, så lenge dette er 

et fylkeskommunalt samband. 

 

1. Frøya kommunestyre ber rådmannen fremme en sak til neste kommunestyret med utredning om denne saken. 

 

Svar på spørsmål 1: 

 

Ordfører er enig i at vi skal bestille en sak til rådmannen. Ikke for å utrede saken, men for å komme med en 

henstilling fra kommunestyret om at fylkeskommunen får på plass kjøleanlegg på Dyrøya, og at rutetidene er 

tilpasset godsstrømmen fra 01.04.15. 

 

Svar på spørsmål 2: 

 

2. Rådmannen bes også å utrede muligheten for deling av kostnadene mellom Frøya kommune og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune i denne saken. 

 

Svar på spørsmål 2: 

 

Når det ellers gjelder kostnader, så er dette helt klart fylkeskommunens ansvar.  

Ordfører mener derfor at vi ikke skal utrede kostnadsdeling, men stille krav til fylkeskommunen om at 

nødvendige tiltak blir prioritert og gjennomført. 

 

Berit Flåmo 

Ordfører 

 

Repr. Arvid Hammernes: Det er godt at Frøya Høyre tar opp sak som er aktuell for øyrekka. Er ikke fornøyd 

med ordførerens svar. Ønsker at kommunestyret bestiller sak til rådmann. Mener at det er behov for utredning og 

deretter en politisk behandling.  

 

Repr. Helge Borgen: Dette er et kjent problem. Synes at ordføreren har tatt tak i dette på en ordentlig måte. 

Anbefaler at alle går for den bestillingen som ordfører har gitt til rådmann. 

 

Ordfører Martin Nilsen: Ønskelig at hele godsstrømmen utredes.  

 

Repr. Bjørnar Espnes: Er enig i at det nå er uaktuelt å snakke om kostnadsfordeling. Ønsker også at hele 

godsstrømmen utredes. Vi må tilrettelegge hvis vi skal ha en befolkning i øyrekka. 

 

Interpellant Heidi Glørstad Nielsen: Ønsker å beholde pkt.1 med presisering og stryke pkt. 2.  

 

Frøya kommunestyre ber rådmannen fremme en sak til neste kommunestyret med utredning om 

godshåndtering til og fra øyrekka. 

 

Votering: 

Ordførerens forslag: Falt med 18 mot 4 stemmer 

Interpellantens forslag:  Vedtatt med 18 mot 4 stemmer avgitt fra Pål Terje Bekken, Ann Kristin  

   Kristoffersen, Gunn Heidi Hallaren og Torbjørn Taraldsen 

 

Ordføreren orienterte om følgende saker: 

 

 Orienterte om møte mellom en del kommuner som var på Hitra i forbindelse med åpning av Kysthavna.  

Hyggelig møte som Hemne kommune hadde tatt initiativet til. Hver kommune fikk mulighet til å presentere 

seg selv og hvor de var i prosessen vedr. den nye kommunereformen.  

 Noen kommuner hadde kommet veldig langt og har allerede lagt strategier.  

Det ble ikke gjort noen vedtak, skal møtes i desember igjen.  

Frøya kommune har valgt å ta med ungdomsrådet inn i prosessen som eneste kommune.  

 Varordføreren refererte fra regionsmøte i Orkdalsregionen hvor Rv 714, Lakseveien er i fokus. 

Kommunereformen ble også diskutert der kommunene fikk komme med synspunkter. Delte meninger. 

Strategisk styringsgruppe har møte vedr. kommunereformen 4. november, etter formannskapsmøtet.  

 Felles julebordet med Hitra kommune er avlyst.  
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133/14  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Rådmannen orienterte om følgende saker: 

 

 Ansettelsesstopp i Frøya kommune grunnet betydelig inntektssvikt. Vakante stillinger skal vurderes av 

rådmannen før evt. tilsetting. 

Jobber mye med budsjett for tiden.  

 Status Nordskag oppvekstsenter: Elevene flytter over til Nabeita oppvekstsenter 10. november. Ønsker å gi 

en stor takk til virksomhetsleder Tove Karlsen ved Nabeita oppvekstsenter for hvordan hun har håndtert 

situasjonen og tatt i mot elevene på.  

 Samfunnsplana. Er i gang med temamøter. Innbyggerne får delta. Positive tilbakemeldinger. Oppfordrer 

kommunerepresentanter til også å stille.  

Møtene er nå lagt til torsdager for å imøtekomme transport tilbake til øyrekka. 

Idrettskonferanse førstkommende mandag kl. 18.00.  

 

Repr. Aleksander Søreng:: Hvorfor er det inntektssvikt i Frøya kommune? 

Rådmann Svanhild Mosebakken: Jobber med å se hva det kommer av. Skal komme med en redegjørelse til 

formannskapet den 13. og 14. november.  

Presiserer at det er svikt i forhold til budsjett og hva som var forventet.  

 

  

134/14  

KONSESJONSVEDERLAG FOR NYE OPPDRETTSTILLATELSER I 2014  

 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret i Frøya kommune slutter seg ikke til modell for fordeling av vederlag for tildeling 

av grønne oppdrettstillatelser i 2014 slik den ble foreslått av Strategigruppen i Kysten er klar 

26.08.14.  

2. Etter kommunestyrets oppfatning følger ikke avtaleforslaget i tilstrekkelig grad opp regjeringens 

ambisjoner om å gi vertskommunene en større andel av salgsinntektene ved nye 

oppdrettskonsesjoner. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret i Frøya kommune slutter seg ikke til modell for fordeling av vederlag for tildeling av 

grønne oppdrettstillatelser i 2014 slik den ble foreslått av Strategigruppen i Kysten er klar 26.08.14.  

2. Etter kommunestyrets oppfatning følger ikke avtaleforslaget i tilstrekkelig grad opp regjeringens 

ambisjoner om å gi vertskommunene en større andel av salgsinntektene ved nye oppdrettskonsesjoner. 

 

  

135/14  

REFERATSAK  

 

Vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering.  


