
FRØYA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
 

Kommunestyret: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 

Frøya herredshus 

Møtedato: 
28.08.2014 

Møtetid: 
10.00 – 15.25 

Av utvalgets medlemmer møtte 

20 av 23  

Fra og med sak:   92/14 

Til og med sak:  111/14 

 

 

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 - 2015 

 
 

Arbeiderpartiet: 

Berit Flåmo 

Kristin Reppe Storø 

Vida Zubaite-Bekken 

Helge Borgen 

Gunn Heidi Hallaren 

Frode Reppe 

Eli Ann Karlsen 

Pål Terje Bekken 

Elin A. Wahlvåg 

Torill Pettersen 

 

 

Sosialistisk Venstreparti: 

Turid Berget 

 

Fremskrittspartiet: 

Olaf Reppe 

Jarl Arthur Dyrvik 

Vivian Dolen Sørdal 

Aleksander Søreng 

Peggy Alise Johansen 

 

Høyre: 

Martin Nilsen 

Heidi Glørstad Nielsen 

 

Senterpartiet: 

Bjørnar Espnes 

 

Venstre: 

Arvid Hammernes 

Vibeke Franck Sehm  

Edvin Paulsen  

Lillian Holm 

 

Faste representanter med forfall: 

 
Arbeiderpartiet: 

Frode Reppe 

 

Sosialistisk Venstreparti:  

Turid Berget 

 

Fremskrittspartiet: 

Olaf Reppe 

Jarl Arthur Dyrvik 

Vivian Dolen Sørdal 

 

Senterpartiet: 

Bjørnar Espnes 

Venstre: 

Vibeke Franck Sehm  

Edvin Paulsen  

 

 

Vararepresentanter som møtte: 

 
Arbeiderpartiet: 

Ann Kristin Kristoffersen 

 

Sosialistisk Venstreparti: 

Håvard Holte Os 

Fremskrittspartiet: 

Ingen 

Senterpartiet: 

Jorunn Skarsvåg 

Venstre: 

Ola Grønskag 

Halgeir Arild Hammer møtte kl. 

10.15. 

 

Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 

2.     Kl. 10.00 MOT-informasjon om status og veien videre v/MOT-koordinator Ulrik Ervik og lokal MOT-

leder Roger Fredheim    

3. Kl. 10.15 Gjennomgang av kommunebarometeret v/Mona Åsen. 
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Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Heidi Glørstad Nielsen 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 

 



3 
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106/14 14/894   

 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - EVA MARIE HAMMERVIK  

 

107/14 14/911   

 SUPPLERING/NYVALG TIL NEMNDER, RÅD OG UTVALG GRUNNET DØDSFALL  

 

108/14 14/986   

 RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

109/14 14/987   

 ORDFØRERENS ORIENTERING  
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5 

92/14  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.06.14  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19.06.14 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak:  

 

Protokoll fra møte 19.06.14 godkjennes som framlagt. 

 

  

93/14  

REFERATSAKER  

 

 

Vedtak: 

 

Referatene taes til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak:  

 

Referatene taes til orientering. 

 

  

94/14  

KULTURPLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2014 - 2019  

 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar «Kulturplan 2014 – 2019» i samsvar med styringsgruppas forslag datert 

26.06.14. 

2. Formannskapet/kulturstyret utarbeider prioritetsliste for gjennomføring av tiltak for hvert år i 

planperioden 2014 – 2019. 

3. Rådmannen rapporterer om gjennomføring av tiltakene i planen i den årlige årsmeldingen til 

kommunestyret.  

4. Planen rulleres en gang i hver kommunestyreperiode. 

5. Punktet om gratis halleie for ikke-kommersielle aktører tas ut. Konsekvensene av dette er ikke 

utredet, og gratis halleie er en sak som evt må tas under budsjettbehandlingen. 

 

Vedtatt. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14: 

 

Rådmannen orienterte om arbeidet med kulturplana. 

 

Ap/H fremmet flg. forslag på nytt pkt.5: 

 

”Punktet om gratis halleie for ikke-kommersielle aktører tas ut. Konsekvensene av dette er ikke utredet, og gratis 

halleie er en sak som evt må tas under budsjettbehandlingen.” 

 

Votering:  

Pkt. 1-4   Enstemmig 

Nytt pkt. 5 fra Ap/H Vedtatt med 19 mot 1 stemme avgitt fra Sv  
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret vedtar «Kulturplan 2014 – 2019» i samsvar med styringsgruppas forslag datert 26.06.14. 

2. Formannskapet/kulturstyret utarbeider prioritetsliste for gjennomføring av tiltak for hvert år i planperioden 

2014 – 2019. 

3. Rådmannen rapporterer om gjennomføring av tiltakene i planen i den årlige årsmeldingen til 

kommunestyret.  

4. Planen rulleres en gang i hver kommunestyreperiode. 

 

Enstemmig. 

 

  

95/14  

PROSESSARBEID SISTRANDA SKOLE, SAMARBEID MED MIDT NORSK 

KOMPETANSESENTER FOR ATFERD  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre innstiller på å videreføre påbegynt utviklingsarbeid ved Sistranda skole i regi av 

Midt Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) med de kostnader som er angitt i forslaget til 

samarbeidsavtale. 

Det forutsettes at skolen utarbeider en konkret plan for hvordan skolen på egen hånd kan håndtere 

atferdsvansker. 

 

Kostnadene i henhold til avtale kr. 252.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14: 

 

2 dokument/vedlegg untatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 13. 

Det ble diskusjon om vedleggene skulle åpnes for innsyn.  

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under diskusjon om enkelte punkt i vedleggene skulle unntas offentlighet. 

Etter diskusjonen ble det foretatt votering om dokumentene skulle være åpne eller fortsatt skulle være untatt 

offentlighet.  

 

Votering:  

De 2 dokumentene/vedleggene ble vedtatt untatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 13 

med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Sv, Sp, V og Frp. 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre innstiller på å videreføre påbegynt utviklingsarbeid ved Sistranda skole i regi av Midt 

Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) med de kostnader som er angitt i forslaget til samarbeidsavtale. 

Det forutsettes at skolen utarbeider en konkret plan for hvordan skolen på egen hånd kan håndtere 

atferdsvansker. 

 

Kostnadene i henhold til avtale kr. 252.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 

 

Enstemmig. 
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96/14  

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014  

 

 

Vedtak: 

 

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 tas til orientering. 

 

Det forutsettes at negative avvik dekkes inn innenfor budsjettene til den enkelte virksomhet. 

Evt behov for budsjettjusteringer må behandles politisk fortløpende. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14: 

 

Ap/H fremmet flg. forslag på nytt avsnitt: 

 
”Det forutsettes at negative avvik dekkes inn innenfor budsjettene til den enkelte virksomhet. 

Evt behov for budsjettjusteringer må behandles politisk fortløpende.” 

 

Enstemmig.  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

  

97/14  

BUDSJETTJUSTERING - RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER  

 

 

Vedtak: 

 

Reserverte tilleggsbevilgninger økes med kr. 300 000,-. Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Reserverte tilleggsbevilgninger økes med kr. 300 000,-. Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Enstemmig. 

 

  

98/14  

INNGÅELSE AV AVTALE MED KRISESENTER  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune inngår avtale med Krisesenter for Orkdal og omegn. 

For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet. 

Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i økonomiplan 2015-2019. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune inngår avtale med Krisesenter for Orkdal og omegn. 

For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet. 

Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i økonomiplan 2015-2019. 

 

Enstemmig. 

 

  

99/14  

"BLÅ - LIVET VED HAVET" DUMMY  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune går inn for deltakelse i prosjektet med forutsetning av at andre innbudte aktører 

også fatter posetivt vedtak i saken. 

2. Det forutsettes at fiskerinæringen representert ved fiskarlaget også deltar i prosjektet. 

3. Prosjektet finansieres med kr. 50.000,- som hentes fra Disposisjonsfondet. 

 

Enstemmig 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14: 

 

Følgende omforente forslag til tillegg ble fremmet: 

 

Det forutsettes at fiskerinæringen representert ved fiskarlaget også deltar i prosjektet. 

 
Formannskapets instilling med tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune går inn for deltakelse i prosjektet med forutsetning av at andre innbudte aktører også fatter 

posetivt vedtak i saken. 

2. Prosjektet finansieres med kr. 50.000,- som hentes fra Disposisjonsfondet. 

 

Enstemmig. 

 

  

100/14  

INVESTERING- OG DRIFTSBUDSJETT FOR 2014  

 

 

Vedtak: 

 

1. Festeavgift for 2014 økes som foreslått av fellesrådet.  

 

2. Øvrige investeringsoppgaver utsettes til 2015. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Festeavgift for 2014 økes som foreslått av fellesrådet.  

 

2. Øvrige investeringsoppgaver utsettes til 2015. 
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101/14  

KJØP AV NY BRANNBIL/RØYKDYKKERBIL  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre viser til tidligere vedtak i sak 6/14 og de anbud som nå er innkommet både på nye 

biler og en brukt bil. Kommunestyret ser det som viktig at Frøya Brann og redning nå bygges opp med 

nytt moderne utstyr for å møte de utfordringer man har som følge av økning av i antall større bygge og 

ikke minst befolkningsøkningen. 

 

Kommunestyret vedtar følgende innkjøp av nytt/brukt bilmateriell og utstyr: 

 

Ny brannbil inkludert opsjoner  : kr. 2.200.000,- 

Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner) : kr.    547.000,- 

Kjøp av brukt bil fra Braco A/S  : kr.    365.000,-  

Sum     : kr. 3.112.000,- 

+ mva     : kr.    778.000,-   

TOTALT    : kr. 3.890.000,- 

 

Dette finansieres på følgende måte: 

 

Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14   : kr. 2.255.000,- 

Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil) : kr.    641.000,- 

Forsikringsoppgjør i 2014    : kr.    245.000,- 

Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet : kr.    749.000,- 

TOTALT      : kr. 3.890.000,- 

 

Det forutsettes at det før budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplanen for 2015 – 2018 fremlegges 

utredning som viser løsning for ny brannstasjon på Sistranda og Nordskag. Dette for at man skal kunne 

ha en tilfredsstillende brannstasjonsløsning ved anskaffelse av nye biler og utstyr. 

 

Rådmannen bes utrede anskaffelse av en tankbil. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre viser til tidligere vedtak i sak 6/14 og de anbud som nå er innkommet både på nye biler og 

en brukt bil. Kommunestyret ser det som viktig at Frøya Brann og redning nå bygges opp med nytt moderne 

utstyr for å møte de utfordringer man har som følge av økning av i antall større bygge og ikke minst 

befolkningsøkningen. 

 

Kommunestyret vedtar følgende innkjøp av nytt/brukt bilmateriell og utstyr: 

 

Ny brannbil inkludert opsjoner  : kr. 2.200.000,- 

Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner)  : kr.    547.000,- 

Kjøp av brukt bil fra Braco A/S  : kr.    365.000,-  

Sum     : kr. 3.112.000,- 

+ mva     : kr.    778.000,-   

TOTALT    : kr. 3.890.000,- 

 

Dette finansieres på følgende måte: 

 

Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14  : kr. 2.255.000,- 

Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil) : kr.    641.000,- 

Forsikringsoppgjør i 2014    : kr.    245.000,- 

Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet : kr.    749.000,- 

TOTALT     : kr. 3.890.000,- 
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Det forutsettes at det før budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplanen for 2015 – 2018 fremlegges 

utredning som viser løsning for ny brannstasjon på Sistranda og Nordskag. Dette for at man skal kunne ha en 

tilfredsstillende brannstasjonsløsning ved anskaffelse av nye biler og utstyr. 

 

Rådmannen bes utrede anskaffelse av en tankbil. 

 

Enstemmig. 

 

  

102/14  

REGULERINGSPLAN FOR INDRE DEL AV MÅØYHÅLET - SLUTTBEHANDLING  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Indre del av Måøyhålet med beskrivelse, 

plankart og bestemmelser datert 22.05.2014. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningslovens § 12-

12. 

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Indre del av Måøyhålet med beskrivelse, plankart 

og bestemmelser datert 22.05.2014. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningslovens § 12-12. 

 

Enstemmig. 

 

  

103/14  

SJØHUSTOMT I AVLØYSVÅGEN  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune selger sjøhustomt fra eiendommen Gnr. 5, bnr. 10 til Beate og Per Gunnar Ørndahl. 

Tomta begrenses til 100 m2 og det forutsettes at det bygges sjøhus for lagring av utstyr og ikke naust på 

tomta. Dette for å unngå betydelig terrenginngrep. Videre forutsettes at det opparbeides ny gangadkomst 

til småbåtanlegget som krysser tomta, slik at denne adkomsten blir opprettholdt. 

Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune selger sjøhustomt fra eiendommen Gnr. 5, bnr. 10 til Beate og Per Gunnar Ørndahl. Tomta 

begrenses til 100 m2 og det forutsettes at det bygges sjøhus for lagring av utstyr og ikke naust på tomta. Dette 

for å unngå betydelig terrenginngrep. Videre forutsettes at det opparbeides ny gangadkomst til småbåtanlegget 

som krysser tomta, slik at denne adkomsten blir opprettholdt. 

Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. 

 

Enstemmig. 
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104/14  

EVALUERING AV PRØVEORDNING, SOMMERÅPEN SFO SISTRANDA SKOLE  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tar informasjonen om evaluering av sommeråpen SFO ved Sistranda skole til 

orientering. 

 

Frøya kommunestyre anbefaler en videreføring av tilbudet om sommeråpen SFO ved Sistranda skole med 

en utvidelse også til andre skoler etter behov. Dette må da tas med i den videre budsjettbehandlinga for 

2015. 

 

Dersom det viser seg å være liten interesse for tilbudet også neste år skal igangsetting vurderes av HDD I 

et slikt tilfelle må en også se på om behov for tilbud kan løses på andre måter, feks gjennom 

barnehagetilbudet. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14: 

 

Ap/H fremmet flg. forslag på nytt avsnitt: 

 
Dersom det viser seg å være liten interesse for tilbudet også neste år skal igangsetting vurderes av HDD I et slikt 

tilfelle må en også se på om behov for tilbud kan løses på andre måter, feks gjennom barnehagetilbudet. 

 

Votering:  

 

Formannskapets instilling:  Enstemmig  

Tillegg fra Ap og H:   Enstemmig. 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre tar informasjonen om evaluering av sommeråpen SFO ved Sistranda skole til orientering. 

 

Frøya kommunestyre anbefaler en videreføring av tilbudet om sommeråpen SFO ved Sistranda skole med en 

utvidelse også til andre skoler etter behov. Dette må da tas med i den videre budsjettbehandlinga for 2015. 

 

Enstemmig. 

 

  

105/14  

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TURID BERGET  

 

 

Vedtak: 

 

Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune. 

  

1. Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges: Ola Vie. 

2. Vararepresentant for Ola Vie i Overskattetakstnemnda velges: Håvard Holte Os. 

3. Leder i Overskattetakstnemnda velges: Ola Vie.  

4. Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges: Arnstein Antonsen.. 

5. Vararepresentant for Arnstein Antonsen velges: Ivar Martin Iversen. 

6. Til meddommer i Tingretten foreslås: Rita Elin Hovde. 

 

Enstemmig. 
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Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14: 

 

Sv v/Håvard Holte Os fremmet flg. forslag til vedtak: 

 

1. Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges: Ola Vie. 

2. Vararepresentant for Ola Vie i Overskattetakstnemnda velges: Håvard Holte Os. 

3. Leder i Overskattetakstnemnda velges: Ola Vie. 

4. Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges: Arnstein Antonsen. 

5. Vararepresentant for Arnstein Antonsen velges: Ivar Martin Iversen. 

6. Til meddommer i Tingretten foreslås: Rita Elin Hovde. 

 

Enstemmig.  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune. 

  

1. Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges:_______________________________. 

2. Evt. vararepresentant dersom Ola Vie går inn som fast medlem:________________. 

3. Leder i Overskattetakstnemnda velges:_____________________________________. 

4. Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges:_________________________. 

5. Evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn som fast representant:_______________. 

6. Til meddommer i Tingretten foreslås:______________________________________. 

 

Enstemmig. 

 

  

106/14  

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - EVA MARIE HAMMERVIK  

 

 

Vedtak: 

 

Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen 

kommune. 

 

1. Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage velges: Torbjørn Reppe. 

2. Frøya kommune foreslår Helge Borgen som meddommer til utvalg for Jordskiftesaker for resten av 

perioden. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14: 

 

Sv v/Håvard Holte Os fremmet flg. forslag nytt medlem: 

 

1. Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage velges: Torbjørn Reppe. 

 

Ap/H v/Kristin Reppe Storø fremmet flg. forslag til nytt medlem: 

 

2. Frøya kommune foreslår Helge Borgen som meddommer til utvalg for Jordskiftesaker for resten av 

perioden. 

 

Enstemmig.  
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune. 

 

1. Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage velges______________. 

2. Frøya kommune foreslår Miljøkonsulent Øyvor Helstad som meddommer til utvalg for Jordskiftesaker for 

resten av perioden. 

 

Enstemmig. 

 

  

107/14  

SUPPLERING/NYVALG TIL NEMNDER, RÅD OG UTVALG GRUNNET DØDSFALL  

 

 

Vedtak: 

 

Følgende valg gjøres til de nemnder, råd og utvalg som repr. Tor Pettersen var medlem av: 

 

1. Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges: Pål Terje Bekken.  

2. Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges: Kristin Reppe Storø.  

3. Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges: Eli Ann Karlsen.  

4. Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og Bodil 

Hammerdal vil gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt. 

5. Varamedlem for Heidi Madsvåg fra Kommunalt Brukerråd i Trafikksikkerhetsutvalget velges 

Kirsten Rønquist Antonsen som også er forespurt. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14: 

 

Ap/H v/Kristin Reppe Storø fremmet flg. forslag til nye medlemmer: 

 

1. Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges: Pål Terje Bekken.  

2. Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges: Kristin Reppe Storø.  

3. Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges: Eli Ann Karlsen.  

4. Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og Bodil Hammerdal vil 

gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt. 

5. Varamedlem for Heidi Madsvåg fra Kommunalt Brukerråd i Trafikksikkerhetsutvalget velges Kirsten 

Rønquist Antonsen som også er forespurt. 

 

Enstemmig.  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Følgende valg gjøres til de nemnder, råd og utvalg som repr. Tor Pettersen var medlem av: 

 

1. Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges:_________________________. 

2. Evt. vararepresentant dersom Gunn Heidi Hallaren går inn som fast medlem:__________________. 

3. Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges:____________________. 

4. Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges:______________. 

5. Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og Bodil Hammerdal vil 

gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt. 

6. Varamedlem for Heidi Madsvåg fra Kommunalt Brukerråd i Trafikksikkerhetsutvalget velges Kirsten 

Rønquist Antonsen som også er forespurt. 

 

Enstemmig. 
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108/14  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Nor-Fishing: Frøya kommune ble nominert i konkurransen ”beste stand”.  

Frøya, Hitra og Trondheim kommune - felles stand, veldig vellykket. 

Det ble inngått avtale mellom Frøya Videregående skole og Havforskningsinstituttet. 

 

Frøya kultur- og kompetansesenter: Styringsgruppemøte, totalregnskapet er ikke sluttført.  

Overforbruk på 1.5 %. Budsjett: overforbruk 1.5 – 3 mill. Grunnet bla. masseavvik, senere overtagelse enn 

planlagt, dette kommer på kapitalkostnader. Sluttsummen kommer seg på rundt 180 mill.  

 

Utviklingsprosjekt i Frøya kommune: Rådmann har invitert samtlige ansatte, kommet en del tilbakemeldinger 

på hvor folk ønsker å delta, oppstart vil være 3. september. 40 personer er invitert inkl. styringsgruppen.  

 

  

109/14  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Venstre v/repr. Arvid Hammernes oversendte følgende spørsmål til formannskapsmøte 12.08.14: 

”Er avgangsresultatene og grunnskolepoeng hos oss kjent for skoleåret 2013-14? 

Hvis svaret er ja, bes det at formannskapet orienteres i møte 12.08.14. 

Bakgrunnen for spørsmålet er det ønskes opplysninger om situasjonen innen skole da Frøya kommune har hatt 

svært svake resultater på grunnskolepoeng i de siste årene.  Det er av interesse å vite om det har blitt 

forbedringer.” 

 

Ordfører mottok 16.juni d. å følgende interpellasjon fra representanten Aleksander Søreng, FRP: 

Interpellasjon fra Frp v/Aleksander Søreng 

”Kommunesammenslåing må avgjøres av folket 

Regjeringen har varslet en kommunereform, der målet er større og mer robuste kommuner. 

Regjeringen har gitt signaler om at man i første omgang ønsker frivillige kommunesammenslåinger, og at man 

vil kunne oppnå økonomiske fordeler ved frivillig sammenslåing. 

Det er med bakgrunn i dette viktig å være tidlig ute med å gjennomføre en kommunesammenslåing. 

For Frøya kommune vil det være naturlig at man slår seg sammen med Hitra kommune. Det bør derfor snarest 

igangsettes en prosess sammen med Hitra kommune, for å vurdere en sammenslåing av de to kommunene. 

Selv om det nå haster med å igangsette en kommunesammenslåing, er det viktig at dette er godt forankret i 

befolkningen. Det er derfor ønskelig at det gjennomføres en folkeavstemming om kommunesammenslåing.” 

 

Forslag: 

Frøya kommunestyre ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak om prosess frem mot en 

eventuell kommunesammenslåing. 

Rådmannen må i saken utrede hvor raskt det kan gjennomføres en folkeavstemming for eller mot 

kommunesammenslåing. 

 

 Svar på interpellasjon fra Aleksander Søreng, FRP, vedr. ny kommunereform. 

 

Ordfører viser til den umiddelbare tilbakemeldinga til interpellanten, der budskapet var at ordfører ikke fant 

tiden moden for å besvare interpellasjonen på daværende tidspunkt. Dette med bakgrunn i at vi på 

kommunestyremøtet 19.juni under temadebatten «Ny kommunereform - hvor går Frøya?» skulle ha orienteringer 

fra KS, Fylkesmannen og med fylkeskommunen som observatør. 

Ordfører finner det heller ikke på nåværende tidspunkt riktig å ta stilling til forslaget om folkeavstemming. Dette 

med bakgrunn i det som kom fram under temadebatten.  

Den 26.august deltok ordfører, opposisjonsleder og rådmann på en konferanse i regi av Fylkesmannen, og som 

er ment å være startskuddet for de lokale prosessene.  
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Alle kommuner er nødt til å sette i gang en kommunereform prosess. Det som vil skje nå er at kommunene vil 

søker kontakt med andre kommuner med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med 

nabokommunen(-e) 

For oss er det naturlig å ta kontakt med Hitra. Men det er stor sannsynlighet for at også andre kommuner vil ta 

kontakt med oss og/ eller vi tar kontakt med andre.  

Ordfører er helt enig med interpellanten i at det er viktig at dette er godt forankret i befolkning.  

I forhold til prosessen er det noe tidlig å bestemme om det er folkeavstemning som er den beste løsningen og vil 

komme tilbake til den vurderingen når det er naturlig i forhold til den totale prosessen. 

Repr. Aleksander Søreng: Mye gode svar. Mener at vi må starte rett, forankres i kommunestyret selv før vi går 

videre til andre kommuner. Viktig for oss som er lokalpolitikere at vi får synspunkt og avklaring fra folket. 

Rådgivende at folkeavstemmingen blir hørt. Ønsker å stille sine to spørsmål til kommunestyret. 

Repr. Kristin Reppe Storø: Spennende og skremmende sak. Folkeavstemming kan være et alternativ når vi har 

fått klargjort litt mer. Mange alternativ å velge mellom, må se hva som er reelt. 

Repr. Aleksander Søreng Viktig at vi må se på en folkeavstemming.  

Repr. Halgeir Hammer: Forhandle om nytt kommunesenter, ønsker Dolmen by tilbake. 

Repr. Helge Borgen: Ber rådmannen sette i gang prosess til folkeavstemming, må diskuteres internt i dette 

forumet. Hvem vil ha oss? Viktig å ta det i rett rekkefølge.  

 

Forslag fra Fremskrittspartiet: 

1. Frøya kommunestyre ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak om prosess frem 

mot en eventuell kommunesammenslåing. 

Falt med 13 mot 7 stemmer avgitt fra Frp, Sp og Venstre. 

2. Rådmannen må i saken utrede hvor raskt det kan gjennomføres en folkeavstemming for eller mot 

kommunesammenslåing.» 

Falt med 13 mot 7 stemmer avgitt fra Frp, Sp og Venstre. 

 

Spørsmål fra repr. Torill Pettersen vedr. Flatvalveien: 

 
Ønsker å fremme spørsmål iht hva vi gjør i forkant av fylkesstyrets behandling av denne saken i september. 

 

Er det f.eks. fornuftig å sende en delegasjon til hovedutvalgsmøtet i STFK?? 

 

Jeg er opptatt av at vi må holde trykket her nå. Viktig at man får et vedtak for 2015-2017 slik at kommunen har 

en reell mulighet for forskuttering. 

 

Har vært hjemme i sommer og brukt veien. Situasjonen kan ikke beskrives med ord. 

Vi er heldige dersom det ikke snart går liv på denne strekningen. 

 

Håper at et samlet kommunestyre kan legge en god plan for å få dette i mål:)) Usikker på nå disse møtene skal 

finne sted, får håpe vi ikke blir for sene. Tiden er inne nå!! 

 

Svar fra Ordfører Berit Flåmo: 

Det er tverrpolitisk enighet om at det må gjøres noe med Flatvalveien.  Opposisjonsleder og ordførere skal ha 

møte med bla. leder for samferdselsutvalget i fylkeskommunen hvor blant annet Flatvalveien er tema. Det er 

fylkesmøte i samferdselskomiteen den 15. oktober det er mest sannsynlig at prioriteringene når det gjelder 

investeringer på vei kommer opp. 

Ordfører oppfordrer alle partier i å delta under sakens behandling! Ber om at gruppelederne tar kontakt med 

hverandre om eventuelt en samkjøring. 
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Repr. Torill Pettersen: Stor grend, nytt oppvekstsenter, idrettssenter, motorsportsenter. Forskuttering, få noe til å 

skje. Hva må vi gjøre? Uholdbart, stort press på SalMar.  

Ordfører Berit Flåmo: Viktig sak, stort press. Mange som jobber med Flatvalveien.  

 

Ordførerens orienteringer: 

 

Evalueringsrapport fra DSB. Ble enig om at det skulle skrives brev på vegne av kommunestyret. Ikke enig i det 

som har kommet frem i media og rapporten. Ordføreren i Flatanger gjør det samme. Tar sterk avstand fra deler 

av rapporten.  

Repr. Helge Borgen: Veldig bra brev som kan sendes. 

 

Situasjonen i Øy-rekkka: Opptatt av saken. Blir et tema i neste formannskapsmøte. Må handle raskt.  

 

Forhandlingsutvalg har allerede hatt møte med Sarepta vedr. vindmøllepark på Frøya.  

 

Nor-Fishing: Vellykket og godt besøkt stand. Stor interesse for Frøya, Hitra, fiskeri og havbruk.  

 

Repr. Aleksander Søreng: Sommerjobb for ungdom, hva er tilbakemeldingene der? 

Gangfelt Dyrvik – Nesset, haster også. 

Ordfører Berit Flåmo: Sommerjobb for ungdom; har bestilt evaluering, kommer i løpet av høsten. Tar en runde 

så fort som mulig. 

Veien er et tema neste fredag, egen runde med den veien også. Fokus på begge saker. 

Repr. Martin Nilsen: Ikke glem Titranveien, farlig å kjøre over Malmmyran.  

 

Repr. Arvid Hammernes: Vidar Oskarsson etterlyste plan for Øy-rekka i kommunestyret 27. februar 2013. 

Nødvendigheten med egen plan for Øy-rekka. Ordfører lovte temadebatt, når kommer den? 

Ordfører Berit Flåmo: Er ikke bare villig, det er helt nødvendig med en runde ang. Øy-rekka. Tar tak i dette 

raskt. Fiskeripolitisk tema i septembermøte. Fiskarlaget ønsker å komme, håper på september, mulig oktober.  

Repr. Arvid Hammernes: Aktører som skal være med må bli informert så fort som mulig, allerede spørsmål om 

når det blir. 

 

Repr. Halgeir Hammer: Ønsker at saker blir nevnt med saksnummer. Bør slutte med unødvendige kommentarer. 

Ordfører Berit Flåmo: Passe seg for hva man sier når man er på lufta. Skal bli flinkere til å referere til 

saksnummer. Viktig at det blir stilt spørsmål rundt dette.  

 

  

110/14 Unntatt offentlig Ofl §13 

RESSURSKREVENDE BRUKER, HJEMMEBASERTE TJENESTER - UTVIDET BRUKERSTYRT 

PERSONLIG ASSISTANSE. ØKNING BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE 

 

 

111/14 Unntatt offentlig Ofl §13 

ØKNING AV TJENESTETILBUD - BPA  

 

 


