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Møtetid: 
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22 av 23  

Fra og med sak:  30/13 

Til og med sak:  39/13 

 

 

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 - 2015 

 
 

Arbeiderpartiet: 

Berit Flåmo 

Kristin Reppe Storø 

Vida Zubaite-Bekken 

Helge Borgen 

Gunn Heidi Hallaren 

Hedley Iversen 

Frode Reppe 

Eli Ann Karlsen 

Pål Terje Bekken 

Elin Antonsen Wahlvåg 

 

Sosialistisk Venstreparti: 

Turid Berget 

 

Fremskrittspartiet: 

Hallgeir Bremnes  

Olaf Reppe 

Jarl Arthur Dyrvik 

Vivian Dolen Sørdal 

Aleksander Søreng 

 

Høyre: 

Martin Nilsen 

Heidi Glørstad Nielsen 

 

Senterpartiet: 

Bjørnar Espnes 

 

Venstre: 

Arvid Hammernes 

Vibeke Franck Sehm  

Edvin Paulsen  

Lillian Holm 

 

Faste representanter med forfall: 

 
Arbeiderpartiet: 

Kristin Reppe Storø 

Vida Zubaite-Bekken 

Hedley Iversen 

 

 

Sosialistisk Venstreparti: 

Turid Berget 

 

Senterpartiet: 

Bjørnar Espnes 

 

Venstre: 

Lillian Holm  

Edvin Paulsen 

 

Vararepresentanter som møtte: 

 
Arbeiderpartiet: 

Thor Pettersen 

Ann Kristin Kristoffersen 

Tore Myrseth 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ingen. 

 

Senterpartiet: 

Jorunn Skarsvåg  

 

Venstre: 

Ola Grønskag 

Halgeir Hammer 

 

 

Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssakene 37/13 – 39/13 ble enstemmig godkjent. 

2.     ”Kysten er klar” v/Leif Harald Hansen ga en kort presentasjon av arbeidet i”Kysten er klar” 2013 – 2014. 

Line Torstrup vil oriente om Kystsoneplanarbeidet og arealarbeidet som er under planlegging. 

3. Det ble gitt en orientering vedr. sak 31/13 av styreleder i ”Kystkulturveien AS” Torfinn Stubb. 
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4. Sak 33/13 trekkes med bakgrunn i at formannskapet sendte saken tilbake til administrasjonen for ny 

utredning. 

5. Stig Bremnes orienterte om utbyggingen av Hotell Frøya. 

6. Repr. Olaf Reppe fikk innvilget permisjon fra kl. 14.55 under sak 36/13 som ble behandlet som siste sak. 

 

 

 

Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Helge Borgen 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 

 

Utvalg  : Kommunestyret 

Møtedato: 21.03.2013 

 

 

SAKSLISTE 
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HITRA"  

 

33/13 13/351   
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OPPVEKSTSENTER  

 

34/13 13/254   
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35/13 12/420   
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1600-2012-0014 

 

36/13 13/300   

 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

37/13 10/22   
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38/13 13/340   

 RABBEN BARNEHAGE  ALTERNATIVE VEIADKOMSTER  

 

39/13 12/1602   

 KLAGE PÅ VALG AV HOVEDBANKAVTALE  

 



4 

30/13  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.02.2013  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 28.02.13 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 28.02.13 godkjennes som framlagt. 

 

. 

31/13  

KYSTKULTURVEIEN AS - FORSLAG TIL AVTALE  

 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret i Frøya kommune godkjenner det fremlagte forslaget til ”Avtale om 

vertskapstjeneste og markedsføring innen turisme” med Kystkulturveien AS (herretter benevnt 

KKV). 

Forutsetningen er at Frøya kommune kan si opp avtalen dersom hensikten og formålet med den 

ikke oppnås. 

2. De økonomiske konsekvensene av avtalen, ca. kr. 225 000,- for 2013, innarbeides i 

driftsbudsjettet for 2014 og for seinere år i økonomiplanen. 

3. Midlene tas fra ansvar 110 og funksjon 285 ”Tjenester utenfor kommunens ansvarsområde”. 

Kostnadene dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Frøya kommune støtter prosjektet, men forutsetter at det i hele perioden jobbes mot de mål som er 

beskrevet i foretningsplana, og at kommunen får jevnlig rapportering om fremdrift i prosjektet. 

 

Frøya kommune forutsetter også med dette vedtaket at de fleste kommuner som er implisert gjør positive 

vedtak med hensyn til finansieringen. 

Dersom enkeltkommuner velger å stå utenfor ser vi på den bevilgningen vi nå gjør som maksimalbeløpet 

som kan bevilges fra Frøya kommune. 

 

Frøya kommune ser det som viktig at besøkende på Frøya har tilgang på god turistinformasjon. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 21.03.13: 

 

Flg. omforente forslag til tillegg til pkt. 1 ble fremmet: 

 

”Forutsetningen er at Frøya kommune kan si opp avtalen dersom hensikten og formålet med den ikke oppnås.” 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret i Frøya kommune godkjenner det fremlagte forslaget til ”Avtale om vertskapstjeneste 

og markedsføring innen turisme” med Kystkulturveien AS (herretter benevnt KKV). 

2. De økonomiske konsekvensene av avtalen, ca. kr. 225 000,- for 2013, innarbeides i driftsbudsjettet for 

2014 og for seinere år i økonomiplanen. 

3. Midlene tas fra ansvar 110 og funksjon 285 ”Tjenester utenfor kommunens ansvarsområde”. 

Kostnadene dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Frøya kommune støtter prosjektet, men forutsetter at det i hele perioden jobbes mot de mål som er beskrevet i 

foretningsplana, og at kommunen får jevnlig rapportering om fremdrift i prosjektet. 

 

Frøya kommune forutsetter også med dette vedtaket at de fleste kommuner som er implisert gjør positive vedtak 

med hensyn til finansieringen. 
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Dersom enkeltkommuner velger å stå utenfor ser vi på den bevilgningen vi nå gjør som maksimalbeløpet som 

kan bevilges fra Frøya kommune. 

 

Frøya kommune ser det som viktig at besøkende på Frøya har tilgang på god turistinformasjon. 

 

  

32/13  

SAMARBEIDSAVTALE OM VERTKOMMUNESAMARBEID MED FELLES FOLKEVALGT 

NEMND FOR "SAMHANDLING I ØYREGIONEN FRØYA OG HITRA"  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar vedlagte Overordnede samarbeidsavtale for ”Samhandling i 

Øyregionen”, avtale om forvaltnings – og tjenestesamarbeid på helse – og omsorgsområdet 

mellom Frøya og Hitra kommuner. 

 

2. Tjenestesamarbeidet organiseres som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgte nemnder i 

samsvar med kommunelovens § 28c, og med gjennomgående representasjon fra begge 

deltakerkommunene for følgende samarbeidsområder: 

 
 Barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Sosialtjenesten i NAV 

 Jordmortjenester 

 Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg 

 Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator 

 Legevakt  

 

Nemnda tillegges også ansvar for interkommunal koordinering på politisk nivå for følgende 

områder som organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid: 

 

 Livsstil – og folkehelsesenter med frisklivssentraler, medisinsk treningsklinikk og lærings – 

og mestringstilbud 

 Samarbeid om korttidsplasser i sykehjem 

 Samarbeid om kompetansetiltak og kompetanseutvikling   

 
3. Frøya kommunestyre delegerer til nemndene følgende, fra og med 1. april 2013: 

 
Oppgaver knytta til lov om kommunale helse – og omsorgstjenester, lov om folkehelsearbeid, lov om 

etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, lov om barneverntjenester og lov om sosiale 

tjenester i arbeids – og velferdsforvaltningen for følgende forvaltnings – og tjenesteområdene som 

inngår i ”Samhandling i Øyregionen” under felles folkevalgte nemnder: 

 

 Vertskommunesamarbeid innenfor barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Sosialtjenesten i NAV 

 Jordmortjenester 

 Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg 

 Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator og legevakt. 

 

Fra og med samme dato trekkes delegert fullmakt / myndighet for de samme ansvarsområdene 

som i dag er lagt til helse – og omsorgskomiteen (hovedutvalg for drift). 

 

4. Felles folkevalgt nemnd bør/kan delegere til vertskommunens administrasjon myndighet til å 

treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

5. Gjeldende delegering innenfor Lov om barneverntjenester videreføres. 
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6. Frøya kommunestyre vedtar vedlagte detaljerte samarbeidsavtaler for: 

 

 Felles forvaltningskontor for helse og omsorg 

 Psykisk helsearbeid 

 Livsstil og folkehelsesenter 

 Samarbeid om kompetansetiltak og kompetanseutvikling 

 Folkehelsearbeid og felles folkehelsekoordinator 

 

Øvrige samarbeidsavtaler for de ulike tjenestesamarbeidene legges fram til behandling i 

kommunestyret andre halvår 2013 (PPT, feiing og skatt). 

 

7. Frøya kommunestyre oppnevner følgende medlemmer til de felles folkevalgte nemndene og med 

full gjennomgående representasjon: 

1) Helge Borgen 

Personlig vara: Eli Ann Karlsen 

2) Martin Nilsen 

Personlig vara: Gunn Heidi Hallaren 

3) Ola Grønskag 

Personlig vara: Aleksander Søreng 

 

8. Frøya kommunestyre oppnevner følgende medlem til de to klagenemndene: 

1) Hallgeir Bremnes 

Vara: Heidi Glørstad Nielsen 

 

 Enstemmig 

 

Kommunestyrets behandling i møte 21.03.13: 

 

Flg. omforente forslag på medlemmer ble fremmet: 

 

Frøya kommunestyre oppnevner følgende medlemmer til de felles folkevalgte nemndene og med full 

gjennomgående representasjon: 

Helge Borgen 

Personlig vara: Eli Ann Karlsen 

Martin Nilsen 

Personlig vara: Gunn Heidi Hallaren 

Ola Grønskag 

Personlig vara: Aleksander Søreng 

 

Frøya kommunestyre oppnevner følgende medlem til de to klagenemndene: 

Hallgeir Bremnes 

Vara: Heidi Glørstad Nielsen 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar vedlagte Overordnede samarbeidsavtale for ”Samhandling i Øyregionen”, 

avtale om forvaltnings – og tjenestesamarbeid på helse – og omsorgsområdet mellom Frøya og Hitra 

kommuner. 

 

2. Tjenestesamarbeidet organiseres som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgte nemnder i 

samsvar med kommunelovens § 28c, og med gjennomgående representasjon fra begge 

deltakerkommunene for følgende samarbeidsområder: 

 
 Barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Sosialtjenesten i NAV 

 Jordmortjenester 

 Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg 

 Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator 

 Legevakt  
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Nemnda tillegges også ansvar for interkommunal koordinering på politisk nivå for følgende områder 

som organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid: 

 

 Livsstil – og folkehelsesenter med frisklivssentraler, medisinsk treningsklinikk og lærings – og 

mestringstilbud 

 Samarbeid om korttidsplasser i sykehjem 

 Samarbeid om kompetansetiltak og kompetanseutvikling   

 
3. Frøya kommunestyre delegerer til nemndene følgende, fra og med 1. april 2013: 

 
Oppgaver knytta til lov om kommunale helse – og omsorgstjenester, lov om folkehelsearbeid, lov om 

etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, lov om barneverntjenester og lov om sosiale 

tjenester i arbeids – og velferdsforvaltningen for følgende forvaltnings – og tjenesteområdene som 

inngår i ”Samhandling i Øyregionen” under felles folkevalgte nemnder: 

 

 Vertskommunesamarbeid innenfor barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Sosialtjenesten i NAV 

 Jordmortjenester 

 Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg 

 Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator og legevakt. 

 

Fra og med samme dato trekkes delegert fullmakt / myndighet for de samme ansvarsområdene som i 

dag er lagt til helse – og omsorgskomiteen (hovedutvalg for drift). 

 

4. Felles folkevalgt nemnd bør/kan delegere til vertskommunens administrasjon myndighet til å treffe 

vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

5. Gjeldende delegering innenfor Lov om barneverntjenester videreføres. 

 
6. Frøya kommunestyre vedtar vedlagte detaljerte samarbeidsavtaler for: 

 

 Felles forvaltningskontor for helse og omsorg 

 Psykisk helsearbeid 

 Livsstil og folkehelsesenter 

 Samarbeid om kompetansetiltak og kompetanseutvikling 

 Folkehelsearbeid og felles folkehelsekoordinator 

 

Øvrige samarbeidsavtaler for de ulike tjenestesamarbeidene legges fram til behandling i kommunestyret 

andre halvår 2013 (PPT, feiing og skatt). 

 

7. Frøya kommunestyre oppnevner følgende medlemmer til de felles folkevalgte nemndene og med full 

gjennomgående representasjon: 

4) _____________________________________________________________ 

Personlig vara:____________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

Personlig vara:____________________________________________________ 

6) _____________________________________________________________ 

Personlig vara:____________________________________________________ 

 

8. Frøya kommunestyre oppnevner følgende medlem til de to klagenemndene: 

2) ______________________________________________________________ 

Vara:_____________________________________________________________ 

 

Enstemmig 
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33/13  

AVTALE OM LEIE OG GJENKJØP AV SKOLELOKALER - NORDSKAG OPPVEKSTSENTER  

 

 

Saken ble trukket fra sakskartet under godkjenning av sakslista. 

 

  

34/13  

KVALITETSLØFT FRØYA - DIGITALISERING  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune inngår vedlagte avtale med Kvalitetslosen AS med en total kostnadsramme på  

kr. 140.000,-.  

 

Kostnaden finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 

 

Frøya kommune inngår vedlagte avtale med Kvalitetslosen AS med en total kostnadsramme på  

kr. 140.000,-.  

 

Kostnaden finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Enstemmig. 

 

  

35/13  

KJØPEKONTRAKTER - TOMT TIL VIDEREGÅENDE SKOLE/KULTURHUS SAK 1600-2012-0014 

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre godkjenner de fremlagte avtaleforslag om erverv av eiendommer og rettigheter fra 

henholdsvis Gnr. 21, bnr. 5, Gnr. 21, bnr 211 og 212 og Gnr. 21, bnr. 25, i forbindelse med tomteerverv 

for bygging av ny videregående skole og kulturhus. 

 

Utgiftene dekkes ved bruk av budsjettmidler avsatt til innløsning Sistranda sentrum. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre godkjenner de fremlagte avtaleforslag om erverv av eiendommer og rettigheter fra 

henholdsvis Gnr. 21, bnr. 5, Gnr. 21, bnr 211 og 212 og Gnr. 21, bnr. 25, i forbindelse med tomteerverv for 

bygging av ny videregående skole og kulturhus. 

 

Utgiftene dekkes ved bruk av budsjettmidler avsatt til innløsning Sistranda sentrum. 

 

Enstemmig. 
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36/13  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Repr. Arvid Hammernes stiller følgende spørsmål: 

Kommunestyret vedtok 30.09.10 i sak 119/10 følgende i ett pkt., pkt.3: 

”Driftsutgiftene til drift av kulturhus, kommunens andel av drift av uteareal og evt. driftsutgifter for 

sambruksarealet utover den FDV-kostnaden som fylkeskommunen dekker i henhold til avtalens pkt. 8, må 

beregnes og innpasses i økonomiplanen fra høsten 2012.” 

 

Spørsmål 1: 

Er det gjort beregninger av driftsutgiftene til drift av kulturhus, kommunens andel av drift av uteareal og evt. 

driftsutgifter for sambruksarealet utover den FDV-kostnaden som fylkeskommunen dekker? 

Er driftsutgiftene lagt inn i økonomiplanen? 

 

Kommunestyret vedtok 30.08.12 i sak 120/12 følgende i ett pkt., pkt. 5: 

”Rådmannen bes snarest legge fram samtlige kommunale kostnader, inkl. kapitalkostnader, med driften av Frøya 

kultur- og kompetansesenter.” 

 

Spørsmål 2: 

Hva er kommunens samtlige kostnader, inkl. kapitalkostnader, med driften av Frøya kultur- og 

kompetansesenter?  

 

Ordføreren ga flg. svar: 

Svar på spørsmål 1: 

Beregninger av driftskostnader og driftsinntekter (kommende driftsbudsjett) knyttet til nytt kulturhus er under 

utarbeidelse av styret v/Olav Klungreset. 

Det ble i den anledning avholdt et møte med de angjeldende parter i administrasjonen der punkter og områder 

ble kategorisert med fordeling av oppgaver. Detaljert driftsbudsjett er pr. dato ikke utarbeidet. 

Driftsutgifter og driftsinntekter er ikke innarbeidet i økonomiplan 2013-2016. 

 

Svar på spørsmål 2: 

Stipulering av totale driftskostnader og driftsinntekter kan ikke besvares før driftsbudsjett er utarbeidet og 

rådmannen vil presentere dette så snart budsjettet foreligger. 

Vedrørende kapitalkostnader utgjør dette rente og avdragsutgifter på en lånefinansiering av NOK3,9 mill over 

40 år. Finansiering av nytt kulturhus er utover dette besluttet finansiert med gaver og salg av kommunal eiendom 

og ingen lånefinansiering med kapitalkostnader. 

 

Arvid Hammernes: 

Fornøyd med å få svar, men ikke svarene.  Kommunestyret ba høsten 2010 og høsten 2012 om å få en oversikt 

over driftskostnader. 

Orientering fra rådmannen i formannskapet viser at vi har merkostnader på ca 7-8 mill. 

 

Rådmann:  

De vedtak som er gjort burde vært fulgt opp langt tidligere. Det er tatt initiativ til sammenkalle de aktuelle 

aktørene for å få svar på fremtidig driftskostnader. 

 

Ordføreren: 

Kommenterte uroen ved Sistranda skole og FAU som har lagt ned sine verv. Hovedutvalg for drift har blitt 

orientert mer inngående i saken. De vil følge tett opp. 

Administrasjonen følger nøye med. De har satt inn ressurser og de har et sterkt fokus på å få på plass FAU igjen. 

 

Det er godt i gang med tilsetting av rådmann. Visindi er valgt og søknadsfrist er satt til 20. april. 

 

Det er søkt om 15. mill. gjennom kulturmidlene i fylket til Kultur- og kompetansesenteret. Regner med å få svar 

på denne søknaden når søknadsfristen går ut 9. april. 

 

Ordfører Berit Flåmo, Jan Otto Fredagsvik, Svein Jarle Midtøy og Marianne Tung fra Fylkeskommunen var på 

besøk på Stortinget 18. mars.  Besøkte også Kirke- og undervisningskomiteen der temaet var: Nasjonalt 

inovasjonssenter innen havbruk og blått kompetansesenter. 
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I morgen kommer sjømatmeldingen. 

 

Pressemelding vedr. Kongebesøket er nå kommet.   

Kongebesøket vil dreie seg om havbruk.  

Mer detaljert program kommer på neste kommestyremøte. 

 

Rådmannen: 

Fristen for søknad på barnehageplass har gått ut.  Opptaksmøte i morgen. 

Snillfjord kommune har solgt 2000 aksjer i TrønderEnergi. 

 

  

37/13  

UTBEDRING AV SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN - FINANSIERING AV TILLEGGSKOSTNADER  

 

 

Vedtak: 

 

Byttes til alternativ 1. Rådmannen gis fullmakt til å justere nødvendig lånebehov i samsvar med endret 

utbyggingsalternativ i forhold til innstillinga. 

 

Vedtatt med 16 mot 4 stemmer. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 21.03.13: 

 

Repr. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil da han har vært saksbehandler i saken. 

 

FrP,Vog SP v Hallgeir Bremnes fremmet flg. forslag til vedtak: 

 

”Byttes til alternativ 1. Rådmannen gis fullmakt til å justere nødvendig lånebehov i samsvar med endret 

utbyggingsalternativ i forhold til innstillinga.” 
 

Votering: 

Formannskapets innstilling: Falt med 16 mot 4 stemmer avgitt fra Pål Bekken, Helge Borgen,  

Berit Flåmo og Martin Nilsen. 

Forslag fra Frp, V og Sp:  Vedtatt med 16 mot 4 stemmer. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune velger et utdypingsomfang av Sætervågen fiskerihavn etter alt. 3 til en merkostnad på kr 2,54 

mill ekskl. mva. i henhold til utredning fra Sweco Norge AS. 

 

Frøya kommune godkjenner at totalkostnaden med utbedring av Sætervågen fiskerihavn øker fra kr 13,12 mill. 

til kr 16,92 mill., dvs. en økning på kr 3,8 mill.. 

Følgende finansiering godkjennes: 

Låneopptak:   kr 3.100.000,- 

Momskompensasjon: kr    700.000,-     

Totalt:   kr 3.800.000.-  

 

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i henhold til ovennevnte finansieringsplan.  Det søkes å få dekket 50 % 

av merkostnaden gjennom statsstøtte. 

 

Enstemmig 
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38/13  

RABBEN BARNEHAGE - ALTERNATIVE VEIADKOMSTER  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune viser til vedtak vedrørende forutsetningen for dispensasjonen for bygging av Rabben 

barnehage, samt saksutredningen 

 

Frøya kommune mener at en vegadkomst fra Beinskardet boligfelt ved ferdigbygging av veg 3 i boligfeltet 

er en like god trafikksikkerhetsmessig løsning som en adkomst fra veg inn til Rabben boligfelt, selv med 

bygging av fortau langs denne vegen. I tillegg vil en være sikrere på at den alternative løsningen blir 

ferdigstilt innen planlagt åpning av barnehagen, samt at dette prosjektet kan finansieres ved at del av 

byggetrinn 2 for Beinskardet boligfelt forseres når det gjelder ferdigstillelse av veg 3.  

 

Frøya kommune vedtar derfor at Rabben barnehage gis adkomst fra Beinskardet boligfelt og tiltakshaver 

må tilpasse utbyggingen av barnehagen til denne løsningen, dersom dette viser seg nødvendig. 

Utbyggingen av veg 3, samt infrastrukturen i vegen finansieres ved bruk av salgsinntekter fra tomtesalg i 

Beinskardet boligfelt. 

 

Enstemmig 

 

Kommunestyrets behandling i møte 21.03.13: 

 

Repr. Hallgeir Bremnes ba om at hans habilitet blir vurdert da han er grunneier i området. 

Repr. Bremnes ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune viser til vedtak vedrørende forutsetningen for dispensasjonen for bygging av Rabben barnehage, 

samt saksutredningen 

 

Frøya kommune mener at en vegadkomst fra Beinskardet boligfelt ved ferdigbygging av veg 3 i boligfeltet er en 

like god trafikksikkerhetsmessig løsning som en adkomst fra veg inn til Rabben boligfelt, selv med bygging av 

fortau langs denne vegen. I tillegg vil en være sikrere på at den alternative løsningen blir ferdigstilt innen 

planlagt åpning av barnehagen, samt at dette prosjektet kan finansieres ved at del av byggetrinn 2 for 

Beinskardet boligfelt forseres når det gjelder ferdigstillelse av veg 3.  

 

Frøya kommune vedtar derfor at Rabben barnehage gis adkomst fra Beinskardet boligfelt og tiltakshaver må 

tilpasse utbyggingen av barnehagen til denne løsningen, dersom dette viser seg nødvendig. Utbyggingen av veg 

3, samt infrastrukturen i vegen finansieres ved bruk av salgsinntekter fra tomtesalg i Beinskardet boligfelt. 

 

Enstemmig 

 

  

39/13  

KLAGE PÅ VALG AV HOVEDBANKAVTALE  

 

 

Vedtak: 

 

Klagen fra Danske Bank tas ikke til følge. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Klagen fra Danske Bank tas ikke til følge. 

 

  


