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Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 
 

Ap/Høyre: 

  Berit Flåmo, ordfører 

Martin Nilsen, varaordfører   

Kristin Reppe Storø 

Helge Borgen 

Frp/Sp: 

Hallgeir Bremnes 

Vivian Dolen Sørdal 

Venstre: 

Arvid Hammernes 

 

 

Faste representanter med forfall: 

 
Ap/Høyre: 

 Kristin Reppe Storø 

Frp/Sp: 

Vivian Dolen Sørdal 
 

 

Vararepresentanter som møtte: 

 
Ap/Høyre: 

Gunn Heidi Hallaren 

Frp/Sp: 

Ingen. 
 

 

Merknader: 

 
1. Innkalling til møte og saksliste ble enstemmig godkjent. 

2. Ambulanse Midt-Norge v/avdelingsjef Erlend Sundland og adm. direktør Gammelsæter møtte kl. 11.00 for 

å gi en orientering vedr. ambulanse og helsetransport i Frøya kommune, spesielt om transporten i øyrekka. 

 

 

Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Arvid Hammernes 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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13/13  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.01.2013  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 14.01.13 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 14.01.13 godkjennes som framlagt. 

 

  

14/13  

PRAKTISKE FORHOLD VEDR. REKRUTTERING AV RÅDMANN  

 

 

Vedtak: 

 

* Hvilke kriterier/ krav skal settes til rekrutteringsfirmaene i forbindelse med "anbud" ? 

* Utvelgelse av d firma vi ønsker skal få forespørsel. 

* Formannskapet skal lage forslag til mandat som fremmes for kommunestyret.  

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 05.02.13: 

 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

* Hvilke kriterier/ krav skal settes til rekrutteringsfirmaene i forbindelse med "anbud" ? 

* Utvelgelse av d firma vi ønsker skal få forespørsel. 

* Formannskapet skal lage forslag til mandat som fremmes for kommunestyret.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes etter ønske fra ordføreren, uten administrativ innstilling. 

 

  

15/13  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Ordføreren ba om at møtet ble lukket under første orientering. Møtet ble enstemmig vedtatt lukket etter 

Kommunelovens § 31. 

Møtet ble åpnet igjen før resten av orienteringene. 

 

 Prosjektleder Frode Larsen ga en orientering om arbeidet med ny hjemmeside. 

 

Repr. Arvid Hammernes stilte flg. spørsmål: 

Jeg har følgende anmodning og spørsmål vedrørende Kjør for livet-avtalen til formannskapsmøte tirsdag  

5. februar: 

1. Kopi av underskrevet avtale fra begge parter bes lagt fram i formannskapsmøtet. 

2. Hvilken politisk behandling har saken fått? 

3. Hvilke eventuelle avtaler foreligger mellom NMK Frøya og kommunen i denne saken? 
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Virksomhetsleder kultur Knut Arne Strømøy orienterte om ”Kjør for livet”. 

 

Saken er behandlet i Hovedutvalget for drift 08.11.2011.  Vedtak: Saken ble oversendt formannskapet i 

forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012. 

Repr. Arvid Hammernes: I formannskapet ble ikke saken behandlet.  Rådmannen vil forsøke å fremskaffe en 

underskrevet avtale for begge parter. 

 

Kjør for livet fikk kr. 120.000 fra kommunen og kr. 240.000 fra NMK Frøya ved et tilsagnsbrev. 

 

Våren 2012 inngikk rådmannen en skriftlig avtale kr. 100.000 med NMK-Frøya om kjøp av tjenester. 

 

Virksomhetsleder kultur var til stede på et møte i august 2012 hvor NMK-Frøya vedtok å bryte samarbeidet med 

Kjør for livet regionalt.   

NMK-Frøya er interessert i å igangsette et lignende prosjekt.  Målet er å få til et tilbud til ungdommen. 

 

Rådmannen. Kommet til en fase hvor digitalisering av ”Kunskapsløft Frøya”. Skal ha møte med Kvalitetslosen 

AS neste uke hvor en avtale kan bli sak til politisk behandling. 

 

IKT-samarbeidet med Orkdalsregionen.  Vi bør ha en felles IKT-plattform for flere samarbeidsprosjekter.   

Fylkesmannen har bevilget skjønnsmidler for å gå videre med samarbeidet med andre kommuner. 

 

Lo-leder Flåten og en del andre kommer mandag 11. februar og skal være til onsdag. 

Ordføreren ber om at formannskapet møter tirsdag til møter og middag på kvelden. 

 

Kongebesøket 4. juni. Fylkesmannen og en del andre kommer på fredag for å jobbe videre med programmet.  

 

Henvendelse fra Frøya v.g.s. vedr. dåp av nybåten.  Ønsker at ordføreren sender brev til fylkeskommunen hvor 

navnet blir understøttet med historikk.  

 

  

16/13 Unntatt offentlig Ofl §13 

SØKNAD OM OPPREISNING  

 

 

 

  


