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143/13  

GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTE 10.09.13 OG 24.09.13  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoller fra møtene 10.09.13 og 24.09.13 godkjennes som fremlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoller fra møtene 10.09.13 og 24.09.13 godkjennes som fremlagt. 

 

  

144/13  

DALPRO AS - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune vedtar å stille garanti for lån DalPro AS tar opp til refinansiering av lån i 

SpareBank 1 Midt-Norge, med tillegg av nye investeringer, jfr. Kommunelovens § 51, jfr. Forskrift 

av 02.02.2001 om kommunale garantier. 

2. Garantien stilles som selvskyldnerkausjon, for lånets hovedstol maks. kr. 4 mill., med tillegg av 10 % 

av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 4,4 mill. 

3. Garantien avvikles i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter 13 år med tillegg av inntil 2 år, 

maks 31.12.2028, jfr. Forskriftens § 3. 

4. Garantien gis under forutsetning om departementets/Fylkesmannens godkjenning. 

 

Enstemmig. 

 

Innstilling: 

 

1. Frøya kommune vedtar å stille garanti for lån DalPro AS tar opp til refinansiering av lån i SpareBank 1 

Midt-Norge, med tillegg av nye investeringer, jfr. Kommunelovens § 51, jfr. Forskrift av 02.02.2001 om 

kommunale garantier. 

2. Garantien stilles som selvskyldnerkausjon, for lånets hovedstol maks. kr. 4 mill., med tillegg av 10 % av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 

maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 4,4 mill. 

3. Garantien avvikles i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter 13 år med tillegg av inntil 2 år, maks 

31.12.2028, jfr. Forskriftens § 3. 

4. Garantien gis under forutsetning om departementets/Fylkesmannens godkjenning. 

 

  

145/13  

GNR 21 BNR 16 SØKNAD OM GRENSEJUSTERING-KJØP AV TILLEGG  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune selger ikke100 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 217 til Tove Karlsen og Brynjulf 

Midtsian.  

Etter befaring er det klart at leveggen som er satt opp på kommunens eiendom vil føre til utfordringer i 

forhold til brøyting, og føre til at endel parkeringsplasser vil bli umulig å benytte. 

Det er i utgangspunktet allerede for få parkeringsplasser ved kulturhuset. 

Søker bes flytte leveggen inn på egen eiendom så snart som mulig, og senest innen høsten 2014. 

Evt skader på veggen i løpet av vinteren 2013/2014 må søker selv ta ansvar for. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 08.10.13: 

 

Flg. omforente forslag til innstilling ble fremmet: 

 
Frøya kommune selger ikke100 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 217 til Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian.  

Etter befaring er det klart at leveggen som er satt opp på kommunens eiendom vil føre til utfordringer i forhold 

til brøyting, og føre til at endel parkeringsplasser vil bli umulig å benytte. 

Det er i utgangspunktet allerede for få parkeringsplasser ved kulturhuset. 

Søker bes flytte leveggen inn på egen eiendom så snart som mulig, og senest innen høsten 2014. 

Evt skader på veggen i løpet av vinteren 2013/2014 må søker selv ta ansvar for. 

 

Enstemmig. 

 

Innstilling: 

 

Frøya kommune selger ca. 100 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 217 til Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian. Det 

forutsettes at eiendommen sammenføyes med Gnr. 21, bnr. 16. 

Kjøpesummen fastsettes til kr. 140,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen 

 

  

146/13  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Svein Jarle Midtøy og Maciej Karpinski orienterte om framdriften for Frøya kultur og kompetansesenter. 

I starten ble møtet lukket med bakgrunn opplysninger i saken.  Uunntatt offentlighet, jfr. kommunelovens § 31. 

Da møtet ble åpnet ble flg. punkter gjennomgått: 

Strategi for samhandling med STFK 

Budsjett 

 Er i ferd med å opprette en hjemmeside. 

Anbudsprosesser 

Avtale Marine Harvest. 

Planlegging av åpning og innhold 17. mai 2014 samt resten av den første uka. 

 

Ordføreren: Veldig god informasjon om hva som skjer  

 

 Økonomisjefen gikk gjennom investeringsbudsjettet og investeringsprosjekter 2011 – 2013. 

Ønsker kravspesifikasjon vedr. Nordskag skole og barnehage. 

Økonomisjefen oversender presentasjonen til formannskapsmedlemmene. 

 

 Visjon og verdidebatt. Rådmannen ønsker å legge fram en mer konkret forslag til neste møte i 

formannsskapt.   

 Det har kommet spørsmål om status for Kvalitetsløft Frøya – Kultur. Informasjon ble utsendt i forkant av 

møtet. 

Ajourført «kjøreplan» når det gjelder arbeid med styringsdokumentet i kultursektoren: 

 Styringsdialog kan kjøres fra 24/10, og bør være gjort så snart som mulig. 

 Styringsdokumentet legges i sin helhet fram for Formannskapet 5/11 

 Rådmannens tilstandsrapport legges fram for Kommunestyret i januar 2014 

 

 Sanitetshuset på Sistranda. Teknisk sjef orienterte om staus så langt. Festeavtalen går ut i februar 2014. 

 

 Har hatt besøk fra Lademoen kunstnerverksted for å orientere om «Kunstsenteret Sulafyr».  Veldig mange 

store og små kunstnere har vært på besøk.  Fylkeskommunen er med og ser på veien videre for prosjektet. 

 

 Den 5. november kommer Kystdirektøren kommer på besøk. Skal se på kaier og havneanlegg. 

 Formannskapets møte må utgå denne dagen. 
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 Jan Otto Fredagsvik orienterte om status i prosjektet «Kysten er klar» og «Saman om en betre kommune».  

Fokusområder: 

Heltid/deltid 

Sykefravær 

Omdømme 

Kompetanse/rekruttering. Må blandt annet bli bedre på integrering og språkopplæring. Mye er gjort og 

gjøres, men det må kanskje samordnes bedre. 

Bevilget midler til språkopplæring for voksne og arbeidsinnvandring kr. 100.000,- bes redegjøres for til 

neste formannskapsmøte. 

 

Ordføreren: Status vedr. bautaen på Titran. Hvem er eier av bautaen? Fylkeskommunen er kontaktet. 

Vitenskapsmuseet er kontaktet for bistand til renovering. 

 

Repr. Arvid Hammernes: Kommunebarometeret.  Ønsker orientering i forbindelse med budsjettet. 

Ordføreren: Det er en del undersøkelser som skal gjennomgås og status vil bli presentert. 

 

Repr. Martin Nilsen: Holder på med et skriv vedr. at ”Vikansvingen” må med i prosjektet Dolmsundbrua. 

 

Ordføreren vil oversende rapporten vedr. Flatvalveien og gangveien Sistranda-Hamarvik samt styreprotokollen 

fra møte i «Nye RV 714». 

 

  

147/13  

FELLES STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALREGIONEN  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune er i utgangspunktet positiv til å delta i det kommende arbeidet med felles 

strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Kommunens deltagelse er avhengig av tilstrekkelig 

oppslutning fra de andre kommunene i regionrådet. 

 Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen 

analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 

 Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter «Agdenesmodellen». 

2. Et mer detaljert opplegg for organisering, fremdrift, egeninnsats og samla ressursbruk behandles 

i regionrådet og kommunene høsten 2013. Først når dette foreligger og kommer til behandling, så 

vil Frøya kommunestyre fatte sitt endelige vedtak om sin deltagelse i utarbeidelsen av en felles 

strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 08.10.13: 

 

Flg. omforente forslag til innstilling ble fremmet: 

 
1. Frøya kommune er i utgangspunktet positiv til å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk 

næringsplan for Orkdalsregionen. Kommunens deltagelse er avhengig av tilstrekkelig oppslutning fra de 

andre kommunene i regionrådet. 

 Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen 

analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 

 Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter «Agdenesmodellen». 

2. Et mer detaljert opplegg for organisering, fremdrift, egeninnsats og samla ressursbruk behandles i 

regionrådet og kommunene høsten 2013. Først når dette foreligger og kommer til behandling, så vil 

Frøya kommunestyre fatte sitt endelige vedtak om sin deltagelse i utarbeidelsen av en felles strategisk 

næringsplan for Orkdalsregionen. 

 

Enstemmig. 
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Innstilling: 

 

Frøya kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. 

Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være 

representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper.  

Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter «Agdenesmodellen». 

Et mer detaljert opplegg for organisering, framdrift, egeninnsats og samla ressursbruk behandles i regionrådet og 

kommunene høsten 2013.» 

  


