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192/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 27. 10.16

Vedtak:

Protokoll frå møte 27.10.16 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll frå møte 27. 10. 16 godkjennes som framlagt.

193/16
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

194/16
SKOLE- OG BARNEHAGEBRUKSPLAN, DELRAPPORT 3

Vedtak:

l. Kommunestyret tar vedlagte delrapport 3 til orientering.

2. Kommunestyret tar prosess og framdriftsplan til orientering, hvilket bl.a. innebærer at
kommunestyret forventer å få et samlet forslag til revidert skole- og barnehagebruksplan til
behandling og vedtak i løpet av februar 2017.

3. Kommunestyret ønsker ikke at ungdomsskoleelever frå Dyrøy skal få sin skolegang på Mausund, og
forutsetter at dette alternativet ikke utredes videre.

Enstemmig.

Rådmannen tar med i det videre arbeidet med skolebruksplana en vurdering av om tomta der gamle
videregående skole ligger er avgjørende for en fremtidig utvidelse av Sistranda skole.

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer.



Kommunestyrets behandling i møte 24. 11. 16:

Følgende forslag til tillegg i vedtak blefremmet av V/H/Sp/Frp:

«Rådmannen bes legge fram en sak der kjøp av gamle videregående skole utredes med bakgrunn i plassbehov på
Sistranda skole. Det er viktig at anledningen benyttes nå da fylkeskommunen har eiendommen til salgs.»

Fait med 10 mot 13 stemmer avgit av Ap/Sv.

Følgende forslag til tillegg i vedtak blefremmt av AP/Sv:

«Rådmannen tar med i det videre arbeidet med skolebmksplana en vurdering av om tomta der gamle
videregående skole ligger er avgjørende for en fremtidig utvidelse av Sistranda skole»

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer avgitt av V/H/Sp/Frp.

Hovedutvalgets innstilling til vedtak:

l. Kommunestyret tar vedlagte delrapport 3 til orientering.

2. Kommunestyret tar prosess og framdriftsplan til orientering, hvilket bl.a. innebærer at kommunestyret
forventer å fa et samlet forslag til revidert skole- og bamehagebruksplan til behandling og vedtak i løpet av
febmar2017.

3. Kommunestyret ønsker ikke at ungdomsskoleelever frå Dyrøy skal få sin skolegang på Mausund, og
fomtsetter derfor at dette alternativet ikke utredes videre.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

4. Kommunestyret tar vedlagte delrapport 3 til orientering.

5. Kommunestyret tar prosess og framdriftsplan til orientering, hvilket bl. a. innebærer at kommunestyret
forventer å fa et samlet forslag til revidert skole- og bamehagebruksplan til behandling og vedtak i løpet av
febmar2017.

6. Kommunestyret ønsker ikke at ungdomsskoleelever frå Dyrøy skal få sin skolegang på Mausund, og
forutsetter derfor at dette alternativet ikke utredes videre.

195/16
MORGENDAGENS OMSORG, TRINN 2 - HELDØGNSOMSORGEN

Vedtak:

l. Kommunestyret i Frøya kommune tar innstilling til ny omsorgstrapp med beskrivelser til orientering.
2. Kommunestyret i Frøya kommune stiller seg bak følgende fremdriftsplan:

a) Utbygging av bofellesskap med heldøgns bemanning med samlet kapasitet 48 plasser.
Utbygging av helsehus med samlet kapasitet på 28 plasser. Parallell oppstart av planlegging og
prosjektering 2016/2017. Forventet byggestart 2017. Forventet ferdigstillelse 2018.

b) Utbygging av bofellesskap med mulighet for heldøgns bemanning. Oppstart planlegging 2020.
3. Kommunestyret i Frøya kommune ber rådmannen starte prosjektering av utbyggingen som beskrevet.

Rådmannen vil fremme egne saker på plassering, tomterverv og økonomiske konsekvenser.
4. Frøya kommune vil tilstrebe en fremtidig kapasitet på utbygging som gjør at de som har behov for

heldøgns omsorg, får det.

Enstemmig.



Kommunestyrets behandling i møte 24. 11.16:

Følgende forslag til nytt pkt. til vedtak blefremmet av V/H/Sp/Frp:

«Kravet frå øyrekka om oppføring av omsorgsboliger i Mausund støttes. Dette innarbeides i prosjektet. Det
vises til uttalelse frå eldrerådet og brukerrådet»

Fait med 9 mot 13 stemmer avgitt av Ap/Sv.

Forslag til vedtak:

l. Kommunestyret i Frøya kommune tar innstilling til ny omsorgstrapp med beskrivelser til orientering.
2. Kommunestyret i Frøya kommune stiller seg bak følgende fremdriftsplan:

a) Utbygging av bofellesskap med heldøgns bemanning med samlet kapasitet 48 plasser.
Utbygging av helsehus med samlet kapasitet på 28 plasser. Parallell oppstart av planlegging og
prosjektering 2016/2017. Forventet byggestart 2017. Forventet ferdigstillelse 2018.

b) Utbygging av bofellesskap med mulighet for heldøgns bemanning. Oppstart planlegging 2020.
3. Kommunestyret i Frøya kommune ber rådmannen starte prosjektering av utbyggingen som beskrevet.

Rådmannen vil fremme egne saker på plassering, tomterverv og økonomiske konsekvenser.
4. Frøya kommune vil tilstrebe en fremtidig kapasitet på utbygging som gjør at de som har behov for heldøgns

omsorg, får det.

196/16
SLUTTREGNSKAP NABEITA OPPVEKSTSENTER

Vedtak:

Sluttregnskapet for Nabeita oppvekstsenter med en totalkostnad kr 63.053.612 inkl. mva. godkjennes.

Kommunestyret er kritisk til at planlegging og gjennomføring av prosjekter ikke er kvalitetssikret med
hensyn
til økonomi, jfr overskridelse på vel 9 millioner, samt tilleggsbevilgning underveis på 5 millioner.
For fremtiden kreves det at rådmannen har verktøy som kvalitetssikrer investeringsprosjektene.
I denne saken har ikke rådmannen fulgt eget økonomireglement, som tilsier at sluttregnskap skal
fremlegges 6 mnd etter ferdigstilt prosjekt.

Sluttregnskap skal for fremtiden fremlegges til politisk behandling i henhold til økonomireglementet

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 24. 11. 16:

Følgende forslag til tillegg i vedtak blefremmet av Ap/Sv:

«Kommunestyret er kritisk til at planlegging og gjennomføring av prosjekter ikke er kvalitetssikret med hensyn
til økonomi, jfr overskridelse på vel 9 millioner, samt tilleggsbevilgning underveis på 5 millioner.
For fremtiden kreves det at rådmannen har verktøy som kvalitetssikrer investeringsprosjektene.
I denne saken har ikke rådmannen fulgt eget økonomireglement, som tilsier at sluttregnskap skal fremlegges 6
mnd etter ferdigstilt prosjekt.

Sluttregnskap skal for fremtiden fremlegges til politisk behandling i henhold til økonomireglementet»

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Sluttregnskapet forNabeita oppvekstsenter med en totalkostnad kr 63.053.612 inkl. mva. godkjennes.



197/16
SLUTTREGNSKAP NORDSKAG OPPVEKSTSENTER

Vedtak:

Sluttregnskapet for Nordskag oppvekstsenter med en totalkostnad kr 46. 831. 055 inkl. mva. godkjennes.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Sluttregnskapet for Nordskag oppvekstsenter med en totalkostnad kr 46. 831. 055 inkl. mva. godkjennes.

198/16
BARNEVERNTJENSTEN

Vedtak:

Kommunestyret vedtar å dekke de ekstraordinære utgiftene til barneverntjenesten (utgifter til statlige
instutisjoner) på kr l. 200 000 gjennom bruk av kommunens disposisjonsfond.

Saldo pr 31. 10.16 på disposisjonsfondet er kr 9 977 203. Ny saldo etter justering blir 8 777 203.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å dekke de ekstraordinære utgiftene til bamevemtjenesten (utgifter til statlige
instutisjoner) på kr l. 200 000 gjennom bmk av kommunens disposisjonsfond.

Saldo pr 31. 10. 16 på disposisjonsfondet er kr 9 977 203. Ny saldo etter justering blir 8 777 203.

199/16
BUDSJETTJUSTERING - SKATTEINNTEKTER 2016

Vedtak:

Kommunestyret vedtar å endre skatteinngangen for 2016 frå 143 910 000 kr til 158 710 000 for 2016.
Kommunestyret avsetter kr 10 000 000 til disposisjonsfondet frå den økte skatteinngangen og foretar
følgende justeringer til budsjettet for 2016.

Virksomhet Tekst Opprinnelig
budsjett

Justert budsjett Endring

Rammeområdet rådmann
Rådmann Private

barnehager
17116114 18616114 l 500 000

IKT avdeling IT-Utstyr 75000 575 000 500 000
IKT avdeling Sporadisk

bistand
295 000 595 000 300 000

Rammeområdet Helse og omsorg
Frøya legekontor Legetjenester 100 150 l 800 150 l 700 000
Fellesadm

funksjonshemmede
Refusjon frå
staten

10 000 000 12 500 000 - 2 500 000



Pleie og omsorg Vikartjenester 90000 2 590 000 2 500 000
Rammeområdet Teknisk

Tekniske tjenester Utrykning
brannvesen og
brannøvelser

573 732 l 073 732 500 000

Tekniske tjenester Annen lønn og
trekkpliktige
godtgjørelser

438 132 738 132 300 000

Rammeområdet inntekter

Frie inntekter Skatt på inntekt
og formue

-143 910 000 -158 710 000 - 14 800 000

SUM -135 221 872 - 145 221 872 -10 000 000

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å endre skatteinngangen for 2016 frå 143 910 000 kr til 158 710 000 for 2016.
Kommunestyret avsetter kr 10 000 000 til disposisjonsfondet frå den økte skatteinngangen og foretar følgende
justeringer til budsjettet for 2016.

Virksomhet Tekst Opprinnelig
budsjett

Justert budsjett Endring

Rammeområdet rådmann
Rådmann Private

barnehagar
17 116 114 18616114 l 500 000

IKT avdeling IT-Utstyr 75000 575 000 500 000
IKT avdeling Sporadisk bistand 295 000 595 000 300 000
Rammeområdet Helse og omsorg
Frøya legekontor Legetjenester 100150 l 800 150 l 700 000
Fellesadm

funksj onshemmede
Refusjon frå
staten

10 000 000 12 500 000 - 2 500 000

Pleie og omsorg Vikartjenester 90000 2 590 000 2 500 000
Rammeområdet Teknisk

Tekniske tjenester Utrykning
brannvesen og
brannøvelser

573 732 l 073 732 500 000

Tekniske tjenester Annen lønn og
trekkpliktige
godtgjørelser

438 132 738 132 300 000

Rammeområdet inntekter

Frie inntekter Skatt på inntekt
og formue

-143910000 -158710000 - 14 800 000

SUM - 135 221 872 - 145 221 872 - 10000000

200/16
BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETTET 2016
JUSTERING AV LÅNEOPPTAK

Vedtak:

Kommunestyret vedtar å endre låneopptaket i investeringsbudsjettet for 2016 frå 34 686 000 kr til
24 326 000 kr.

Enstemmig.



Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å endre låneopptaket i investeringsbudsjettet for 2016 frå 34 686 000 kr til 24 326 000 kr.

201/16
FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA KOMMUNE FOR 2017

Vedtak:

l. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas slik det fremgår av vedlagte
betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017.

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2017.

. Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i statsbudsjett
vedtatt av Stortinget.

. Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3,5 %.

. Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 3,5 %.

. Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke.

. Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3,5 %.

. Søskenmoderasjon på 30 % i SFO endres ikke.
Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 3,5 %.
Pris på kjøp av middag frå Frøya sykehjem og matombringing økes med 3,5 %.
Embalasje er inkludert.
Elevavgift i kulturskolen økes med 3,5 %.
Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3,5 %.
Egenandel for trygghetsalarm økes med 3,5 %.
Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 3,5 %

Enstemmig.
. Billettpriser ved Frøya kino økes ikke.

Vedtatt med 21 mot l stemme.

. Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og kompetansesenter økes
med 3,5 %.

. Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester endres i
henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2017.

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, avløp,
slam, feiing, brann, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2017 får en generell
avgiftsøkiiing og endring i betalingssatser på 3,5 % med følgende unntak:

. Brannvern/feiing og tilsyn med fyringsanlegg økes med 2, 7 %.

. Renovasjonsgebyret for et normalabonnement(husholdninger) og fritidsboliger endres ikke.

. Oppmålingsgebyr økes med 25 %.

4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017 legges ut på
høring i perioden 21. 10. 16 - 04. 11. 16.

Enstemmig.



Kommunestyrets behandling i møte 24. 11. 16:

Følgende forslag til endring under pkt. 3 ble fremme! av V/HSp/Frp:

«Billettpriser ved Frøya kino økes ikke»

Vedtatt med 21 mot l stemme avgitt av Rep. Helge Borgen.

Forslag til vedtak:

l. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas slik det fremgår av vedlagte
betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017.

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2017.

Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i statsbudsjett vedtatt
av Stortinget.
Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3, 5 %.
Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 3,5 %.
Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke.
Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3,5 %.
Søskenmoderasjon på 30 % i SFO endres ikke.
Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 3, 5 %.
Pris på kjøp av middag frå Frøya sykehjem og matombringing økes med 3, 5 %. Embalasje er
inkludert.

Elevavgift i kulturskolen økes med 3,5 %.
Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3,5 %.
Egenandel for trygghetsalann økes med 3,5 %.
Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 3, 5 %
Billettpriser ved Frøya kino økes med 3,5 %.
Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og kompetansesenter økes med
3, 5 %.
Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester endres i henhold
til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2017.

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbmk, vann, avløp, slam,
feiing, brann, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2017 får en generell avgiftsøkning og
endring i betalingssatser på 3,5 % med følgende unntak:

. Brannvem/feiing og tilsyn med fyringsanlegg økes med 2,7 %.

. Renovasjonsgebyret for et normalabonnement(husholdninger) og fritidsboliger endres ikke.

. Oppmålingsgebyr økes med 25 %.

4. Forslag til betalingssatser og gebyn-egulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017 legges ut på høring
iperioden21. 10. 16-04. 11. 16.

202/16
ØKNING AV FESTEAVGIFTER FOR GRAVER

Vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar at fastavgiften på graver endres slik:
Graver O - 50 år økes frå kr 45 til kr 100 pr år.
Graver 51 - 60 år økes frå kr 65 til kr 100 pr år.
Graver 61 - 70 år økes frå kr 100 til kr 200 pr år.
Graver 71 - 80 år er uendret på kr 200 pr år.

10



Avgiften blir endret med virkning frå 01. 01.2017

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar at fastavgiften på graver endres slik:
Graver O - 50 år økes frå kr 45 til kr 100 pr år.
Graver 51 - 60 år økes frå kr 65 til kr 100 pr år.
Graver 61 - 70 år økes frå kr 100 til kr 200 pr år.
Graver 71 - 80 årer uendret på kr 200 pr år.

Avgiften blir endret med virkning frå 01.01.2017

203/16
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017 - 2018

Vedtak:

l. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, som omfatter
følgende forslag til revisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:

l. Kvalitet i opplæringen
2. Økonomistyring i investeringsprosjekter
3. Tverrfaglig samarbeid

Følgende prosjektforslag er uprioritert:

D Styring og internkontroll
D Bruk av avvikssystem
D Barnevern - kvalitet og saksbehandling
D Næringsutvikling
a Kulturplan 2014-2019

2. Kontrollutvalget får fullmakt til å avgjøre tidspunkt for gjennomføringen.

3. Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre andre revisjonsprosjekt må
kommunestyret godkjenne dette.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

l. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, som omfatter følgende forslag til
revisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:

l. Kvalitet i opplæringen
2. Økonomistyring i investeringsprosjekter
3. Tverrfaglig samarbeid

Følgende prosjektforslag er uprioritert:

. Styring og internkontroll

. Bruk av avvikssystem

. Barnevern - kvalitet og saksbehandling
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. Næringsutvikling

. Kulturplan2014-2019

2. Kontrollutvalget får fullmakt til å avgjøre tidspunkt for gjennomføringen.

3. Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre andre revisjonsprosjekt må kommunestyret godkjenne
dette.

204/16
RÅDMANNS ORIENTERING

Sertifisert som Uvsgledesykehjem, gratulerer til de som har jabbet dette fram.

Forvaltningskontoret 2 ansatt - Randi Rabben som leder og Tina Hammer.

. Medarbeiderundersøkelse, lOfaktor, er gjennomført. Svarprosent på 85. Resultater for Frøya
kommune ligger over landsgjennomsnitt på 8 faktorer, likt på 2. Det er gjort en gjennomgang i
lederforum, hver virksomhetsleder skal jobbe videre i egen enheter.

. Veiledningskorps - invitasjon via Fylkesmannen. Startsamling i Oslo den 6. og 7. desember.
Alt dekkes av Utdanningsdirektoratet. Passer inn i vårt løp. Ungdomstrinn i utvikling avsluttes nå, nye
mål frå skoleeier/HDF er sått. Resultatene skal være på minimum landsgjennomsnitt i 2010.

. Ferske resultater frå nasjonale prøver:
Resultatene måles innenfor 5 nivåer, der l er dårligst(lavest) og 5 er høyest. Prøvene viser at vi er på
landsgjennomsnittet i lesing og regning, og at vi har løftet en stor elevmasse frå nivå 1-2 til nivå 3-4. Det er
bedring også i engelsk. Resultatene er spesielt gledelig i regning, der vi nå har så godt som ingen elever på
laveste mestringsnivå. Vi har også sett på de nasjonale prøvene på S.trinn, og trenden der er likelydende.
Dette kommer som et resultat av systematisk arbeid på skolene.
. Øyrekka folkehøyskole. Styringsgruppen har enstemmig valgt Mausund som lokalitet. Det jobbes
nå med å engasjere studenter frå Trondheim i arbeidet med å utarbeide profil og deler av
salgdokumentasjon som skal vedlegges søknaden. Frist for innsending av søknad er l. april.

Valg av leverandør til kontroll av salgs- og skjenkekontroller. Årsaken til at kommunen gikk ut
på anbudsrunde med kontrollfunksjonen på salgs- og skjenkekontroller er «lov om offentlige
anskaffelser» og at kommunen er pålagt å konkurranseutsette slike tjenester.
Frøya kommune ble gjort oppmerksom på at Nordfjeldske Kontroll AS ble anmeldt, men at saken ble
henlagt frå politiets side. Kommunen, som objektiv part må forholde seg til fakta, og i sin vurdering av
kontrollørselskapet har kommunen lagt til grunn at saken er henlagt, og at intet straffbart har skjedd.
Frøya kommune har tillit til Nordfjeldske Kontroll AS som kommunens kontrollør på salgs - og
skjenkekontroller, og forventer i fortsettelsen at selskapet følger opp ihht til avtaler som kommunen har
inngått.

Rep. Aleksander Søreng:

Rådmann:

Rep. Aleksander Søreng:

Rådmann:

Budsjett 2016, salg av kommunale bygg. Hvordan går den saken? Salg av
Eldreboligene på Nordskag?

Det har tatt tid å fa omplasert de som bodde der. I tillegg er det anbefalt å
seksjonere før salg, megler er på saken.

Vil ha en fortgang i saken ang. salg av kommunale boliger? Og spesielt
Eldreboligene på Nordskag.

På Nordskag jobbes det med seksjonering og megler er på saken.
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Rep. Harald Aursøy:

Rådmann:

Rep. Kristin R. Storø:

Rådmann:

Rep. Remy Strømskag:

Rådmann:

Rep. Aleksander Søreng:

Rådmann:

Ordfører:

Grønne konsesjoner. H va skal egentlig de pengene gå til? Kan ikke se at
dette vil føre til flere arbeidsplasser. Har Fylkesmannen sått begrensninger
på hvor pengene skal brukes?

Midlene som Frøya kommune mottok i forbindelse med de grønne
konsesjonene oppleves av flere, inkludert formannskapet vanskelig å
behandle. Dette skyldes at midlene Frøya kommune mottok i denne
forbindelse er definert som uvanlig, vesentlig og uregelmessig frie inntekter,
som gjør at midlene skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Rett etter at
midlene ble mottart forhørte Frøya kommune seg om disse midlene kunne
brukes i f.eks. næringsfondet, men fikk svar av fylkesmannen at midlene
ikke kan benyttes til næringstilskudd i form av ren næringsstøtte. Tidlig i
2016 undersøkte også rådmannen om midlene kunne brukes til utarbeidelse
av søknaden til folkehøgskolen, men ble da henvist slik : «IGKRS
regnskapsstandard nr 4 - Avgrensningen mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet (se pkt 3-7) heter det at utgifter til prosjektering av
en konkret investering, klassifiseres som investeringsutgifter. Arbeid med å
skrive søknad og en generell utredning om mulig folkehøgskole er imidlertid
å betrakte som ordinær driftsutgifter. » Det er under disse retningslinjer
rådmannen må rådføre øyrådet og formannskapet om benyttelse av midlene.
Kommunen har dessverre ikke anledning til å omgå disse betingelsene ved å
selv omdefinere formålet.

Hva skjer på Siholmen ang. Brannstasjonen som skulle være ferdig på
januar.

Rådmann har sjekket ut svar på spørsmålet etter møtet, alle avtaler og
formaliteter er på plass. Selve bygget er bestilt.

Når blir veiskiltingen ferdig?

Bevilget budsjett er bmkt opp pga lang prosess og mange endringer
underveis. Det ligger inne forsalg på kr. 400. 000, - i budsjett for 2017 for å
ferdigstille.

Fiskerikaia på Sistranda. Kommunen må sette på strøm så kranen som står
der blir tatt vare på.

Rådmannen sjekket opp dette rett etter møtet. Kranene er tatt ned.

Frøya kommune stengte strømmen p. g.a. store utgifterfor for kommunen.
Det vil bli investert i bokser der hver enkelt får betale for det de bruker.
Dette er lagt inn i budsjett for 2017.

205/16
ORDFØRERS ORIENTERING

. Sertifisering av livsglede sykehjemmet vårt den 17. november. Gratulerer!

. Brev til Fylkesmann vedrørende kommunereformen frå Ordførerne på Hitra og Frøya, brevet via
mail ble omdelt.

. Uoffisiell åpning av Frøya storhall 23. november, en suksess.

. Innbyggertallet er nå 4913 stk.
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FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfald

Fylkesmann i Sør Trøndelag

v/ Brit Skjeldbred
v/Alf-PetterTenfjord

Deres ref. Vår ref.
16/3418

Arkivkode
034

Sted, dato
Sistranda, 23. 11.2016

SVAR PÅ TILLEGGSTILRÅDNING FRÅ FYLKESMANN I FORBINDELSE MED
KOMMUNEREFORMEN.

Hitra og Frøya kommune hadde dialogmøte måndag den 21. november i forbindelse med
utfordringen fylkesmann ga i sin tilrådning den l. oktober.
På møtet deltok begge ordføreme og rådmennene.

I møtet framkom det at ingen av partene opplever det som at det er noe reelt gmnnlag for og
gjenoppta forhandlingene om eventuell sammenslåing. Når et slikt reelt gmnnlag mangler, så
vil forsøk på nye forhandlinger lett føre til tap av energi, og det kan føre til unødig splid og
feil fokus.

Begge kommuner har en positiv utvikling og et stort potensiale, noe som særlig skyldes vår
beliggenhet ut mot havet og vår posisjon innen de marine og maritime næringer. I så måte
tillater vi oss å anse både Hitra og Frøya som viktig for både Trøndelag og nasjonen Norge.

Vi vil nå i samarbeid forberede oss på konsekvensene og utfordringene som følger av
kommunereformen og regionreformen. Hemnder ser vi at selvforsterkende og ytterligere
sentralisering vil bli enda viktigere å definere og prioritere som en «felles kamp» for å
motvirke. Dette, sammenholdt med vår geografiske beliggenhet og vår vekst både i
innbyggertall og næringsliv, vil vi som politisk ledelse ha og ta et spesielt ansvar for å følge
opp.

MVH

Ole Haugen
Ordfører

Hitra kommune

Berit Flåmo
Ordfører

Frøya kommune
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