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Saknr: 66/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1095 

Sak nr: 

66/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

66/18 Formannskapet 08.05.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.04.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 25.04.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 25.04.18 

 

 



Saknr: 67/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1109 

Sak nr: 

67/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

67/18 Formannskapet 08.05.2018 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Eiermøte Trondheim Havn 24.04.18 

Presentasjon på eiermøte Trondheim Havn IKS 

Kjøpekontrakt 

Brev til samferdselsministeren om stenging av tuneller E39 Øysand-Thamshamn 

Endelig versjon 04.04.2018 Båtrute mellom Frøya og Trondheim  

 



Saknr: 68/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/967 

Sak nr: 

68/18 

Saksbehandler: 

Otto Falkenberg 

Arkivkode: 

GNR 5/810 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

68/18 Formannskapet 08.05.2018 

 

SALG AV FRØYA KOMMUNE SIN EIENDOM 5/10  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune legger sin eiendom gnr 5 bnr 10 på Avløs ut for salg. 

2. Salget annonseres og eiendommen selges til høystbydende. 

3. Salget gjennomføres med krav til kjøper om utarbeidelse av reguleringsplan for småbåthavn 

innen 3 år og at byggesøknad for flytebrygge/småbåthavn må innsendes innen utløpet av denne 

fristen. Hvis ikke føres eiendommen tilbake til kommunen for evt. salg til andre interesserte. 

4. Tinglyste rettigheter til adkomst til etablerte sjøhustomter over gnr 5/10 opprettholdes og 

videreføres. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I møte i FSK 13.02.18 ble det fattet følgende vedtak: 

 

Frøya kommune legger sin eiendom gnr 5 bnr 10 på Avløs ut for salg. 

Salget annonseres og eiendommen selges til høystbydende. 

 

Kjøper må gjøres oppmerksom på og må hensynta eventuell igangsatt reguleringsplan til naustområde. 

Reguleringsplanen må være sluttført innen 3 år. 

 

Det foreligger vedtak i HFF fra 5.9.17 om at søker (Lealøysa båtforening) kan igangsette regulering av område 

avsatt til småbåthavn og naust. Forutsetning fra søker for slik regulering var at søker fikk etablert nødvendige 

rettigheter på land gjennom kjøp eller festeavtale for å sikre landfeste for flytebrygge. Det ble i vedtaket av 

5.9.17 ikke gitt tillatelse til dette og det er derfor ikke igangsatt planarbeid for småbåthavn/naust 

 

 

Vurdering: 

 

Deler av eiendommen 5/10 er iht. kommuneplanens arealdel avsatt til naustområde og småbåthavn med krav 

om reguleringsplan. Frøya kommune har tidligere gjennomført  fradeling fra gnr 5/10 av sjøhustomter og solgt 

disse. Området har en lang forhistorie med småbåthavn/flytebrygge som har vært utlagt uten formell 

godkjenning. De tidligere fradelte sjøhustomtene har tinglyst rettighet til adkomst over andre deler av 

grunneiendommen  

gnr 5/10. 

 

Det anses å være et behov for småbåthavn i området i samsvar med angitt arealbruk i kommuneplanens 

arealdel. De ulike interessenter har i forskjellig sammenheng også gitt uttrykk for dette. Rådmannen tolker 

derfor siste setning i formannskapets vedtak av 13.02.18 slik at ved salg av eiendommen vil det værer naturlig 

å stille krav til kjøper om at reguleringsplan for småbåthavn må utarbeides og være sluttført innen 3 år.  

Hvis ikke annuleres salget.  
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Dette er et krav som tilsvarer krav kommunen i andre sammenhenger har stilt ved salg av boligtomter, nemlig 

at bygging skal være igangsatt innen en angitt frist. Hvis dette ikke oppfylles føres tomta tilbake til kommunen. 

 

I denne saken kan det også være spørsmål om tomtesalget ikke bare skal knyttes opp mot krav om utarbeidelse 

av reguleringsplan, men også at det stilles krav om fysisk gjennomføring av reguleringsplan med byggesøknad 

for etablering av småbåthavn. 

 

Rådmannen vil derfor foreslå at salg gjennomføres med krav om utarbeidelse av reguleringsplan innen 3 år og 

at byggesøknad for flytebrygge/småbåthavn må innsendes innen utløpet av denne fristen. Tinglyste rettigheter 

til adkomst til sjøhustomter over gnr 5/10 opprettholdes og videreføres. 

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Tiltaket er i samsvar med Kommuneplanens arealdel 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Netto salgsinntekt tas inn i prosjekt «551332, tomtesalg.» 

 



Saknr: 69/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/987 

Sak nr: 

69/18 

Saksbehandler: 

Kristin Strømskag 

Arkivkode: 

L10 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

69/18 Formannskapet 08.05.2018 

 

ÅFJORD KOMMUNE - REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS- OG AREALDEL - 

HØRING AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM PLANOPPSTART  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet i Frøya kommune tar høringen til orientering og har ingen merknader til planprogram 

og varsel om planoppstart. Formannskapet ønsker lykke til videre med arbeidet.  

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt varsel om planoppstart og høring av planprogram for revidering av 

kommuneplanens samfunns- og arealdel for Åfjord kommune.  

 

Målsetninger for revisjonarbeidet er:  

 Samfunnsdelen: 

 Legge til rette for boligbygging, næringsutvikling og nye arbeidsplasser. 

 Gi en strategi foråmøte forventet befolkningsutvikling (aldersbæreevne). 

 Rigge samfunnet for åmøte muligheter og utfordringer de har som 

vindkraftkommune. 

 Gi grunnlag for klima- og miljøvennøig samfunnsutvikling i overensstemmelse med 

det grønne skiftet. 

 Stimulere til regionalt samarbeid.  

 

 Arealdelen:  

 Gi forutsigbarhet i arealforvaltningen, først og fremst i strandsone og sjøområder. 

 Sette av nødvendige arealer til bolig- og næringsformål. 

 Bedre tilpassede bestemmelser – redusere behovet for dispensasjonsbehandlinger.  

 

 

Vurdering: 

 

Åfjord kommune er i oppstarten av et omfattende planarbeid. Lenke til varsel og høringsutkast for planprogram 

står i vedlegg.  

Rådmannen anbefaler at formannskapet tar varsel og høring til orientering. Frøya kommune vil også ønske 

Åfjord kommune lykke til med arbeidet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Varsel og høring er i tråd med PBL.  
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Saknr: 70/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/877 

Sak nr: 

70/18 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

210 &18 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

70/18 Formannskapet 08.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsberetning og regnskap for 2017 godkjennes som fremlagt. 

 

Mindreforbruket på kr 23 649 933 avsettes til disposisjonsfondet. 

 

 

Vedlegg: 

 

Årsregnskapet 2017 

Årsberetningen 2017 

Avkastningsrapport Frøya kommune 2017 

Revisjonsberetningen 2017 

Nummeret brev nr. 1 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 

 

Saksopplysninger:   

 

Årsregnskapet for 2017 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består 

årsregnskapet av regnskapsskjema 1A+AB, 2A+2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å fremskaffe 

dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette. 

 

Regnskapet viser 293 987 088 til fordeling drift og med et resultat på kr 23 649 933. 

 

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. Driftsregnskapets inntekts- og 

utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar kommer frem i årsberetningen. 

 

Det er i tråd med regnskapsforskriftene utarbeidet en årsberetning som er signert av økonomisjef og rådmann. 

Denne sammen med årsregnskapet er oversendt til revisor for behandling. De samme dokumenter med tillegg 

av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 25.04.18. 

Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges frem for formannskapet og kommunestyret for 

endelig godkjenning. 

 

Vurdering: 

 

Da regnskapet og årsberetningen for 2017 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2017, legges dette frem 

for behandling. 

 

 



Saknr: 71/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/970 

Sak nr: 

71/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 &16 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

71/18 Formannskapet 08.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV ESPEN HÅVARD HAUAN 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Espen Håvard Hauan innvilges fritak fra sitt politiske verv som leder i kontrollutvalget og som siste 

varamedlem for Høyre i kommunestyret fra 31.05.18. 

 

Som ny leder i kontrollutvalget velges: 

 

Som siste varamedlem i kommunestyret velges: 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

 

Saksopplysninger:   

 

Da Espen Håvard Hauan har flyttet ut av kommunen søker han om fritak for sine politiske verv som leder i 

kontrollutvalget og som siste vara for Høyre i kommunestyret. 

 

Kommunelovens § 16.Opprykk og nyvalg.  

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er 

valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den 

nummerorden de er valgt. 

 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité 

og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal 

suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører 

til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det 

er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 

 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et 

annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret 
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eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal 

skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne 

fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene 

til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet 

eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på 

den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger 

vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold 

til nr. 5 siste punktum. 

 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner  

 

Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer  

 

§ 2.Valg og sammensetning  

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den 

kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant 

medlemmene leder og nestleder.  

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.  

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker 

behandles  

 

 § 3.Utskifting av medlemmer  

 

Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved 

utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i 

utvalget. 

 

Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget:  

 

"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med 

beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem  

og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité  

etter § 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."  

 

Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i 

kontrollutvalget:  

 

«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende 

kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for 

kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i 

kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Leder av 

enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I kommuner og fylkeskommuner med 

parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, 

ikke valgbare.» 

Vurdering: 

 

Da Huan flytter ut av kommunen, må det velges ny leder i kontrollutvalget og nytt varamedlem fra Høyre i 

kommunestyret. 
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Saknr: 72/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1096 

Sak nr: 

72/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

72/18 Formannskapet 08.05.2018 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



Saknr: 73/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1097 

Sak nr: 

73/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

73/18 Formannskapet 08.05.2018 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 

FORMANNSKAPET Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 

Kommunestyresalen 08.05.2018 09:00  

 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  

Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

 

Sakliste: 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

66/18 18/1095   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.04.18  

 

67/18 18/1109   

 REFERATSAKER  

 

68/18 18/967   

 SALG AV FRØYA KOMMUNE SIN EIENDOM 5/10  

 

69/18 18/987   

 ÅFJORD KOMMUNE - REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS- OG 

AREALDEL - HØRING AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM PLANOPPSTART  

 

70/18 18/877   

 GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017  

 

71/18 18/970   

 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV ESPEN HÅVARD HAUAN 

 

72/18 18/1096   

 ORDFØRERS ORIENTERING  

 

73/18 18/1097   

 RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

Sistranda, 03.05.18 

 

  Berit Flåmo  

  Ordfører 

  Siv-Tove Skarshaug 

  Sekretær 

  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

Frøya herredshus og www.froya.kommune.no. 



 



Saknr: 66/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1095 

Sak nr: 

66/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

66/18 Formannskapet 08.05.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.04.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 25.04.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 25.04.18 

 

 



Saknr: 67/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1109 

Sak nr: 

67/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

67/18 Formannskapet 08.05.2018 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Eiermøte Trondheim Havn 24.04.18 

Presentasjon på eiermøte Trondheim Havn IKS 

Brev til samferdselsministeren om stenging av tuneller E39 Øysand-Thamshamn 

Endelig versjon 04.04.2018 Båtrute mellom Frøya og Trondheim  

 



Saknr: 68/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/967 

Sak nr: 

68/18 

Saksbehandler: 

Otto Falkenberg 

Arkivkode: 

GNR 5/810 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

68/18 Formannskapet 08.05.2018 

 

SALG AV FRØYA KOMMUNE SIN EIENDOM 5/10  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune legger sin eiendom gnr 5 bnr 10 på Avløs ut for salg. 

2. Salget annonseres og eiendommen selges til høystbydende. 

3. Salget gjennomføres med krav til kjøper om utarbeidelse av reguleringsplan for småbåthavn 

innen 3 år og at byggesøknad for flytebrygge/småbåthavn må innsendes innen utløpet av denne 

fristen. Hvis ikke føres eiendommen tilbake til kommunen for evt. salg til andre interesserte. 

4. Tinglyste rettigheter til adkomst til etablerte sjøhustomter over gnr 5/10 opprettholdes og 

videreføres. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I møte i FSK 13.02.18 ble det fattet følgende vedtak: 

 

Frøya kommune legger sin eiendom gnr 5 bnr 10 på Avløs ut for salg. 

Salget annonseres og eiendommen selges til høystbydende. 

 

Kjøper må gjøres oppmerksom på og må hensynta eventuell igangsatt reguleringsplan til naustområde. 

Reguleringsplanen må være sluttført innen 3 år. 

 

Det foreligger vedtak i HFF fra 5.9.17 om at søker (Lealøysa båtforening) kan igangsette regulering av område 

avsatt til småbåthavn og naust. Forutsetning fra søker for slik regulering var at søker fikk etablert nødvendige 

rettigheter på land gjennom kjøp eller festeavtale for å sikre landfeste for flytebrygge. Det ble i vedtaket av 

5.9.17 ikke gitt tillatelse til dette og det er derfor ikke igangsatt planarbeid for småbåthavn/naust 

 

Vurdering: 

 

Deler av eiendommen 5/10 er iht. kommuneplanens arealdel avsatt til naustområde og småbåthavn med krav 

om reguleringsplan. Frøya kommune har tidligere gjennomført  fradeling fra gnr 5/10 av sjøhustomter og solgt 

disse. Området har en lang forhistorie med småbåthavn/flytebrygge som har vært utlagt uten formell 

godkjenning. De tidligere fradelte sjøhustomtene har tinglyst rettighet til adkomst over andre deler av 

grunneiendommen  

gnr 5/10. 

 

Det anses å være et behov for småbåthavn i området i samsvar med angitt arealbruk i kommuneplanens 

arealdel. De ulike interessenter har i forskjellig sammenheng også gitt uttrykk for dette. Rådmannen tolker 

derfor siste setning i formannskapets vedtak av 13.02.18 slik at ved salg av eiendommen vil det værer naturlig 

å stille krav til kjøper om at reguleringsplan for småbåthavn må utarbeides og være sluttført innen 3 år.  

Hvis ikke annuleres salget.  
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Dette er et krav som tilsvarer krav kommunen i andre sammenhenger har stilt ved salg av boligtomter, nemlig 

at bygging skal være igangsatt innen en angitt frist. Hvis dette ikke oppfylles føres tomta tilbake til kommunen. 

 

I denne saken kan det også være spørsmål om tomtesalget ikke bare skal knyttes opp mot krav om utarbeidelse 

av reguleringsplan, men også at det stilles krav om fysisk gjennomføring av reguleringsplan med byggesøknad 

for etablering av småbåthavn. 

 

Rådmannen vil derfor foreslå at salg gjennomføres med krav om utarbeidelse av reguleringsplan innen 3 år og 

at byggesøknad for flytebrygge/småbåthavn må innsendes innen utløpet av denne fristen. Tinglyste rettigheter 

til adkomst til sjøhustomter over gnr 5/10 opprettholdes og videreføres. 

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Tiltaket er i samsvar med Kommuneplanens arealdel 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Netto salgsinntekt tas inn i prosjekt «551332, tomtesalg.» 

 



Saknr: 69/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/987 

Sak nr: 

69/18 

Saksbehandler: 

Kristin Strømskag 

Arkivkode: 

L10 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

69/18 Formannskapet 08.05.2018 

 

ÅFJORD KOMMUNE - REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS- OG AREALDEL - 

HØRING AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM PLANOPPSTART  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet i Frøya kommune tar høringen til orientering og har ingen merknader til planprogram 

og varsel om planoppstart. Formannskapet ønsker lykke til videre med arbeidet.  

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt varsel om planoppstart og høring av planprogram for revidering av 

kommuneplanens samfunns- og arealdel for Åfjord kommune.  

 

Målsetninger for revisjonarbeidet er:  

 Samfunnsdelen: 

 Legge til rette for boligbygging, næringsutvikling og nye arbeidsplasser. 

 Gi en strategi foråmøte forventet befolkningsutvikling (aldersbæreevne). 

 Rigge samfunnet for åmøte muligheter og utfordringer de har som 

vindkraftkommune. 

 Gi grunnlag for klima- og miljøvennøig samfunnsutvikling i overensstemmelse med 

det grønne skiftet. 

 Stimulere til regionalt samarbeid.  

 

 Arealdelen:  

 Gi forutsigbarhet i arealforvaltningen, først og fremst i strandsone og sjøområder. 

 Sette av nødvendige arealer til bolig- og næringsformål. 

 Bedre tilpassede bestemmelser – redusere behovet for dispensasjonsbehandlinger.  

 

 

Vurdering: 

 

Åfjord kommune er i oppstarten av et omfattende planarbeid. Lenke til varsel og høringsutkast for planprogram 

står i vedlegg.  

Rådmannen anbefaler at formannskapet tar varsel og høring til orientering. Frøya kommune vil også ønske 

Åfjord kommune lykke til med arbeidet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Varsel og høring er i tråd med PBL.  
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Saknr: 70/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/877 

Sak nr: 

70/18 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

210 &18 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

70/18 Formannskapet 08.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsberetning og regnskap for 2017 godkjennes som fremlagt. 

 

Mindreforbruket på kr 23 649 933 avsettes til disposisjonsfondet. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Årsregnskapet 2017 

Årsberetningen 2017 

Avkastningsrapport Frøya kommune 2017 

Revisjonsberetningen 2017 

Nummeret brev nr. 1 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 

 

Saksopplysninger:   

 

Årsregnskapet for 2017 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består 

årsregnskapet av regnskapsskjema 1A+AB, 2A+2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å fremskaffe 

dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette. 

 

Regnskapet viser 293 987 088 til fordeling drift og med et resultat på kr 23 649 933. 

 

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. Driftsregnskapets inntekts- og 

utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar kommer frem i årsberetningen. 

 

Det er i tråd med regnskapsforskriftene utarbeidet en årsberetning som er signert av økonomisjef og rådmann. 

Denne sammen med årsregnskapet er oversendt til revisor for behandling. De samme dokumenter med tillegg 

av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 25.04.18. 

Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges frem for formannskapet og kommunestyret for 

endelig godkjenning. 

 

Vurdering: 

 

Da regnskapet og årsberetningen for 2017 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2017, legges dette frem 

for behandling. 

 

 



Saknr: 71/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/970 

Sak nr: 

71/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 &16 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

71/18 Formannskapet 08.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV ESPEN HÅVARD HAUAN 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Espen Håvard Hauan innvilges fritak fra sitt politiske verv som leder i kontrollutvalget og som siste 

varamedlem for Høyre i kommunestyret fra 31.05.18. 

 

Som ny leder i kontrollutvalget velges: 

 

Som siste varamedlem i kommunestyret velges: 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

 

Saksopplysninger:   

 

Da Espen Håvard Hauan har flyttet ut av kommunen søker han om fritak for sine politiske verv som leder i 

kontrollutvalget og som siste vara for Høyre i kommunestyret. 

 

Kommunelovens § 16.Opprykk og nyvalg.  

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er 

valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den 

nummerorden de er valgt. 

 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité 

og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal 

suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører 

til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det 

er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 

 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et 

annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret 
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eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal 

skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne 

fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene 

til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet 

eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på 

den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger 

vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold 

til nr. 5 siste punktum. 

 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner  

 

Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer  

 

§ 2.Valg og sammensetning  

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den 

kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant 

medlemmene leder og nestleder.  

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.  

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker 

behandles  

 

 § 3.Utskifting av medlemmer  

 

Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved 

utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i 

utvalget. 

 

Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget:  

 

"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med 

beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem  

og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité  

etter § 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."  

 

Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i 

kontrollutvalget:  

 

«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende 

kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for 

kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i 

kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Leder av 

enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I kommuner og fylkeskommuner med 

parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, 

ikke valgbare.» 

Vurdering: 

 

Da Huan flytter ut av kommunen, må det velges ny leder i kontrollutvalget og nytt varamedlem fra Høyre i 

kommunestyret. 
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Saknr: 72/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1096 

Sak nr: 

72/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

72/18 Formannskapet 08.05.2018 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



Saknr: 73/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1097 

Sak nr: 

73/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

73/18 Formannskapet 08.05.2018 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 

FORMANNSKAPET Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 

Kommunestyresalen 08.05.2018 09:00  

 

Tilleggsliste 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  

Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

 

Sakliste: 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

74/18 18/1124   

 VALG TIL STYRET I DALPRO  

 

 

 

 

Sistranda, 04.05.18 

 

  Berit Flåmo  

  Ordfører 

  Siv-Tove Skarshaug 

  Sekretær 

  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 

 

www.froya.kommune.no. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.05.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1124 

Sak nr: 

74/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

74/18 Formannskapet 08.05.2018 

 

VALG TIL STYRET I DALPRO  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Følgende medlem til styret i Dalpro velges for 2 år: 
 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Medlem Varamedlem 

Roger Antonsen, Hitra Randi Storsve Lundquist, Hitra 

Gunn Heidi Hallaren, Frøya Aleksander Søreng, Frøya 

 

Styret består ellers av: 
Laila Wedø, Frøya   PÅ VALG Pål Terje Bekken. Frøya 

Kolbjørn Ulvan, Hitra Elle Aanes Draagen, Hitra 

Terje Stølan, ansattes repr. Svein Holm, ansattes repr. 

 

Vurdering: 

 

Da Laila Wedø ikke tar gjenvalg, må det velges nytt medlem til styret i Dalpro. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1095    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.04.18  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 25.04.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 25.04.18 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1109    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Eiermøte Trondheim Havn 24.04.18 

Presentasjon på eiermøte Trondheim Havn IKS 

Brev til samferdselsministeren om stenging av tuneller E39 Øysand-Thamshamn 

Endelig versjon 04.04.2018 Båtrute mellom Frøya og Trondheim  

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Otto Falkenberg Arkiv: GNR 5/810  

Arkivsaksnr.: 18/967    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SALG AV FRØYA KOMMUNE SIN EIENDOM 5/10  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune legger sin eiendom gnr 5 bnr 10 på Avløs ut for salg. 

2. Salget annonseres og eiendommen selges til høystbydende. 

3. Salget gjennomføres med krav til kjøper om utarbeidelse av reguleringsplan for 

småbåthavn innen 3 år og at byggesøknad for flytebrygge/småbåthavn må innsendes 

innen utløpet av denne fristen. Hvis ikke føres eiendommen tilbake til kommunen for 

evt. salg til andre interesserte. 

4. Tinglyste rettigheter til adkomst til etablerte sjøhustomter over gnr 5/10 opprettholdes 

og videreføres. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

I møte i FSK 13.02.18 ble det fattet følgende vedtak: 

 

Frøya kommune legger sin eiendom gnr 5 bnr 10 på Avløs ut for salg. 

Salget annonseres og eiendommen selges til høystbydende. 

 

Kjøper må gjøres oppmerksom på og må hensynta eventuell igangsatt reguleringsplan til 

naustområde. Reguleringsplanen må være sluttført innen 3 år. 

 

Det foreligger vedtak i HFF fra 5.9.17 om at søker (Lealøysa båtforening) kan igangsette 

regulering av område avsatt til småbåthavn og naust. Forutsetning fra søker for slik regulering 

var at søker fikk etablert nødvendige rettigheter på land gjennom kjøp eller festeavtale for å 

sikre landfeste for flytebrygge. Det ble i vedtaket av 5.9.17 ikke gitt tillatelse til dette og det 

er derfor ikke igangsatt planarbeid for småbåthavn/naust 

 

 

 

Vurdering: 

Deler av eiendommen 5/10 er iht. kommuneplanens arealdel avsatt til naustområde og 

småbåthavn med krav om reguleringsplan. Frøya kommune har tidligere gjennomført  

fradeling fra gnr 5/10 av sjøhustomter og solgt disse. Området har en lang forhistorie med 

småbåthavn/flytebrygge som har vært utlagt uten formell godkjenning. De tidligere fradelte 

sjøhustomtene har tinglyst rettighet til adkomst over andre deler av grunneiendommen  



gnr 5/10. 

 

Det anses å være et behov for småbåthavn i området i samsvar med angitt arealbruk i 

kommuneplanens arealdel. De ulike interessenter har i forskjellig sammenheng også gitt 

uttrykk for dette. Rådmannen tolker derfor siste setning i formannskapets vedtak av 13.02.18 

slik at ved salg av eiendommen vil det værer naturlig å stille krav til kjøper om at 

reguleringsplan for småbåthavn må utarbeides og være sluttført innen 3 år. 

Hvis ikke annuleres salget.  

 

Dette er et krav som tilsvarer krav kommunen i andre sammenhenger har stilt ved salg av 

boligtomter, nemlig at bygging skal være igangsatt innen en angitt frist. Hvis dette ikke 

oppfylles føres tomta tilbake til kommunen. 

 

I denne saken kan det også være spørsmål om tomtesalget ikke bare skal knyttes opp mot 

krav om utarbeidelse av reguleringsplan, men også at det stilles krav om fysisk gjennomføring 

av reguleringsplan med byggesøknad for etablering av småbåthavn. 

 

Rådmannen vil derfor foreslå at salg gjennomføres med krav om utarbeidelse av 

reguleringsplan innen 3 år og at byggesøknad for flytebrygge/småbåthavn må innsendes innen 

utløpet av denne fristen. Tinglyste rettigheter til adkomst til sjøhustomter over gnr 5/10 

opprettholdes og videreføres. 

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Tiltaket er i samsvar med Kommuneplanens arealdel 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Netto salgsinntekt tas inn i prosjekt «551332, tomtesalg.» 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: L10  

Arkivsaksnr.: 18/987    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ÅFJORD KOMMUNE - REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS- OG 

AREALDEL - HØRING AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM PLANOPPSTART  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet i Frøya kommune tar høringen til orientering og har ingen merknader til 

planprogram og varsel om planoppstart. Formannskapet ønsker lykke til videre med arbeidet.  

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune har mottatt varsel om planoppstart og høring av planprogram for revidering 

av kommuneplanens samfunns- og arealdel for Åfjord kommune.  

 

Målsetninger for revisjonarbeidet er:  

 Samfunnsdelen: 

 Legge til rette for boligbygging, næringsutvikling og nye 

arbeidsplasser. 

 Gi en strategi foråmøte forventet befolkningsutvikling 

(aldersbæreevne). 

 Rigge samfunnet for åmøte muligheter og utfordringer de har som 

vindkraftkommune. 

 Gi grunnlag for klima- og miljøvennøig samfunnsutvikling i 

overensstemmelse med det grønne skiftet. 

 Stimulere til regionalt samarbeid.  

 

 Arealdelen:  

 Gi forutsigbarhet i arealforvaltningen, først og fremst i strandsone og 

sjøområder. 

 Sette av nødvendige arealer til bolig- og næringsformål. 

 Bedre tilpassede bestemmelser – redusere behovet for 

dispensasjonsbehandlinger.  

 

 



Vurdering: 

Åfjord kommune er i oppstarten av et omfattende planarbeid. Lenke til varsel og 

høringsutkast for planprogram står i vedlegg.  

Rådmannen anbefaler at formannskapet tar varsel og høring til orientering. Frøya kommune 

vil også ønske Åfjord kommune lykke til med arbeidet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Varsel og høring er i tråd med PBL.  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 210 &18  

Arkivsaksnr.: 18/877    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Årsberetning og regnskap for 2017 godkjennes som fremlagt. 

 

Mindreforbruket på kr 23 649 933 avsettes til disposisjonsfondet. 

 

 

Vedlegg: 

Årsregnskapet 2017 

Årsberetningen 2017 

Avkastningsrapport Frøya kommune 2017 

Revisjonsberetningen 2017 

Nummeret brev nr. 1 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 

 

Saksopplysninger:   

Årsregnskapet for 2017 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I 

tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A+AB, 2A+2B og obligatoriske noter. I den 

grad det er mulig å fremskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors 

anbefalinger til dette. 

 

Regnskapet viser 293 987 088 til fordeling drift og med et resultat på kr 23 649 933. 

 

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. Driftsregnskapets 

inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar 

kommer frem i årsberetningen. 

 

Det er i tråd med regnskapsforskriftene utarbeidet en årsberetning som er signert av 

økonomisjef og rådmann. Denne sammen med årsregnskapet er oversendt til revisor for 

behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte den 25.04.18. 

Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges frem for formannskapet og 

kommunestyret for endelig godkjenning. 



 

Vurdering: 

Da regnskapet og årsberetningen for 2017 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 

31.12.2017, legges dette frem for behandling. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033 &16  

Arkivsaksnr.: 18/970    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV ESPEN HÅVARD HAUAN 

 

 

Forslag til vedtak: 

Espen Håvard Hauan innvilges fritak fra sitt politiske verv som leder i kontrollutvalget 

og som siste varamedlem for Høyre i kommunestyret fra 31.05.18. 

 

Som ny leder i kontrollutvalget velges: 

 

Som siste varamedlem i kommunestyret velges: 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

 

Saksopplysninger:   

 

Da Espen Håvard Hauan har flyttet ut av kommunen søker han om fritak for sine politiske 

verv som leder i kontrollutvalget og som siste vara for Høyre i kommunestyret. 

 

Kommunelovens § 16.Opprykk og nyvalg.  

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er 

valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den 

nummerorden de er valgt. 

 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité 

og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal 

suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører 

til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det 

er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 

 



 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller 

et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan 

kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 

Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det 

seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 

varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt 

varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre 

organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på 

den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger 

vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold 

til nr. 5 siste punktum. 

 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner  

 

Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer  

 

§ 2.Valg og sammensetning  

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den 

kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant 

medlemmene leder og nestleder.  

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.  

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets 

saker behandles  

 

 § 3.Utskifting av medlemmer  

 

Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved 

utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i 

utvalget. 

 

Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget:  

 

"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd 

med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem  

og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité  

etter § 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."  

 

Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i 

kontrollutvalget:  

 

«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende 

kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for 

kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen 

i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Leder 

av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I kommuner og fylkeskommuner med 



parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra 

rådet, ikke valgbare.» 

Vurdering: 

 

Da Huan flytter ut av kommunen, må det velges ny leder i kontrollutvalget og nytt 

varamedlem fra Høyre i kommunestyret. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1096    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1097    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1124    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

VALG TIL STYRET I DALPRO  

 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende medlem til styret i Dalpro velges for 2 år: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Medlem Varamedlem 

Roger Antonsen, Hitra Randi Storsve Lundquist, Hitra 

Gunn Heidi Hallaren, Frøya Aleksander Søreng, Frøya 

 

Styret består ellers av: 

Laila Wedø, Frøya   PÅ VALG Pål Terje Bekken. Frøya 

Kolbjørn Ulvan, Hitra Elle Aanes Draagen, Hitra 

Terje Stølan, ansattes repr. Svein Holm, ansattes repr. 

 

Vurdering: 

 

Da Laila Wedø ikke tar gjenvalg, må det velges nytt medlem til styret i Dalpro. 
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