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Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 
 
Frøya herredshus og www.froya.kommune.no. 



Saknr: 69/15 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
05.05.2015 

Arkivsaksnr: 
15/638 

Sak nr: 
69/15 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
69/15 Formannskapet 05.05.2015 
 
 
MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 21.04.15  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 24.04.15 godkjennes som fremlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 24.04.15 
 
 
 
 



Saknr: 70/15 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
05.05.2015 

Arkivsaksnr: 
15/556 

Sak nr: 
70/15 

Saksbehandler: 
Mona Åsen 

Arkivkode: 
039  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
63/15 Formannskapet 21.04.2015 
70/15 Formannskapet 05.05.2015 
 
 
VALG AV NYTT STYRE I DALPRO AS  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
For styret i DalPro AS, foreslås følgende medlemmer fra Frøya kommune 
Fast medlem: 
Varamedlem: 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra DalPro AS 
 
Saksopplysninger:   
 
Ved årets generalforsamling for DalPro AS, 18. mai 2015 skal det velges 3 medlemmer med personlige 
varamedlemmer for 2 år. For Frøya kommune sin del skal det velges ett styremedlem og ett varamedlem. 
Nåværende styremedlem er Gunn Heidi Hallaren, med varamedlem Bjørnar Espnes. Begge er på valg.  
 
Jfr. kommunestyrets delegeringsvedtak utpeker/velger formannskapet styremedlemmer i selskaper hvor 
kommunern har eierandeler. 
 
 



Saknr: 71/15 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
05.05.2015 

Arkivsaksnr: 
15/639 

Sak nr: 
71/15 

Saksbehandler: 
Mona Åsen 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
71/15 Formannskapet 05.05.2015 
 
 
FELLES VALGAVIS - KOMMUNEVALGET 2015  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune betaler kr. 21 000,- eks. mva. for Valgavisa 2015. Resterende beløp på kr. 
20 500,- eks. mva. fordeles mellom de politiska partiene. 

2. Midlene hentes fra post 14901.1100.120, Reserverte tilleggbevilgninger. 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra lokalavisa Hitra-Frøya 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har fått henvendelse fra lokalavisa Hitra-Frøya om å lage en felles valgasvis. 
Avisen vil være på 20 sider, der de politiska partinen som stiller til valg vil få to helsider hver til å presenter seg. 
Kommunel administrasjon vil få plassen de trenger til å informere om valget. 
Det vil i tilleg lages en nettversjon av valgstoffet og det vil bli presentert ryddig på en egen seksjon i nettavisa. 
 
Det er presentert to alternativ for betaling: 
 
Alternativ 1:  
Kommunen betaler kr. 41.500,- eks. mva. for Valgavisa 2015 og tar kostnadene for partiene. 
Denne ble benyttet i 2011. 
 
Alternativ 2:  
Kommunen betaler kr. 21.000,- eks. mva. for Valgavisa 2015. 
Resterende 20.500,- eks. mva fordeles mellom de politiske partiene. 
 
Vurdering:  
 
Det er ikke satt av egne midler til dette i årets budsjett, slik at dette må finansieres gjennom «reservert 
tilleggbevilgninger» Status per i dag på denne posten er kr. 429 754,- 
 
Rådmannen tilrår alternativ 2. 
 



Saknr: 72/15 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
05.05.2015 

Arkivsaksnr: 
15/643 

Sak nr: 
72/15 

Saksbehandler: 
Knut Arne Strømøy 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
72/15 Formannskapet 05.05.2015 
 
 
OPPNEVNING AV 17. MAI TALERE 2015  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Som offisielle talere 17.mai oppnevnes: 
Titran kapell: taler.   vara: 
Sletta Kirke: taler:   vara: 
Frøya torget: taler:   vara: 
Frøya sykeheim: taler:   vara:  
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
 
Frøya kommune har hvert år tatt ansvar for gjennomføringen av folketog og felles 17.mai arrangement på 
Sistranda, dette gjelder felles tog fra Siholmen til torvet og arrangementet der. De siste årene har det praktiske 
arbeidet vært gjort av kulturetaten i samarbeid med vaktmestrene. Det praktiske har vært å ta ansvar for å 
igangsette folketoget, opphenging av flagg langs veien og ved kommunale bygninger, rigging av scene og 
talerstol samt innkjøp av kranser til Sula, Mausund, Sletta kirke, Titran kapell, Stølan og Nordskag. 
Tradisjonelt har ordføreren holdt tale på Frøya torget og ved Frøya sykeheim, mens grendelagene selv har 
skaffet seg talere fra lokalsamfunnet. Politisk har også talerne på Titran og ved sletta kirke blitt politisk 
oppnevnt. 
 
 
 
 
 
 



Saknr: 73/15 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
05.05.2015 

Arkivsaksnr: 
15/640 

Sak nr: 
73/15 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
73/15 Formannskapet 05.05.2015 
 
 
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saknr: 74/15 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
05.05.2015 

Arkivsaksnr: 
15/641 

Sak nr: 
74/15 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
74/15 Formannskapet 05.05.2015 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  15/638    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 21.04.15  
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 24.04.15 godkjennes som fremlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 24.04.15 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: 039  
Arkivsaksnr.: 15/556    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 
 
VALG AV NYTT STYRE I DALPRO AS  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
For styret i DalPro AS, foreslås følgende medlemmer fra Frøya kommune 
Fast medlem: 
Varamedlem: 
 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra DalPro AS 
 
Saksopplysninger:   
 
Ved årets generalforsamling for DalPro AS, 18. mai 2015 skal det velges 3 medlemmer med 
personlige varamedlemmer for 2 år. For Frøya kommune sin del skal det velges ett 
styremedlem og ett varamedlem. Nåværende styremedlem er Gunn Heidi Hallaren, med 
varamedlem Bjørnar Espnes. Begge er på valg.  
 
Jfr. kommunestyrets delegeringsvedtak utpeker/velger formannskapet styremedlemmer i 
selskaper hvor kommunern har eierandeler. 
 
 
 
 
 





 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  15/639    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
FELLES VALGAVIS - KOMMUNEVALGET 2015  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune betaler kr. 21 000,- eks. mva. for Valgavisa 2015. Resterende beløp 
på kr. 20 500,- eks. mva. fordeles mellom de politiska partiene. 

2. Midlene hentes fra post 14901.1100.120, Reserverte tilleggbevilgninger. 
 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra lokalavisa Hitra-Frøya 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har fått henvendelse fra lokalavisa Hitra-Frøya om å lage en felles valgasvis. 
Avisen vil være på 20 sider, der de politiska partinen som stiller til valg vil få to helsider 
hver til å presenter seg. Kommunel administrasjon vil få plassen de trenger til å informere 
om valget. 
Det vil i tilleg lages en nettversjon av valgstoffet og det vil bli presentert ryddig på en egen 
seksjon i nettavisa. 
 
Det er presentert to alternativ for betaling: 
 
Alternativ 1:  
Kommunen betaler kr. 41.500,- eks. mva. for Valgavisa 2015 og tar kostnadene for partiene. 
Denne ble benyttet i 2011. 
 
Alternativ 2:  
Kommunen betaler kr. 21.000,- eks. mva. for Valgavisa 2015. 
Resterende 20.500,- eks. mva fordeles mellom de politiske partiene. 
 
 
Vurdering:  
 



Det er ikke satt av egne midler til dette i årets budsjett, slik at dette må finansieres gjennom 
«reservert tilleggbevilgninger» Status per i dag på denne posten er kr. 429 754,- 
 
Rådmannen tilrår alternativ 2. 
 
 
 
 
 



Hei 

 

VALG 2015 

 

Kommunevalget 2015 nærmer seg og vi i lokalavisa Hitra•Frøya har begynt å 

planlegge aktivitetene.  

Vi kommer til å følge den spennende valgkampen vi har foran oss og holde våre lesere 

oppdatert på hva som skjer i den politiske debatten i valgåret. 

Av erfaring vet vi at både de kommunale administrasjonene og de lokale politiske partiene 

har behov for å markedsføre seg og informere øyboerne om det forestående valget.  

Nettopp derfor vi vil også ved dette valget lage Valgavis for både Frøya og Hitra kommune. 

 

Ved kommunevalget i 2007 og 2011 produserte vi valgavis for både Frøya- og Hitra 

kommunene. 

 

I år foreslår vi følgende: 
• Lokalavisa Hitra•Frøya produserer én valgavis for hver kommune på 20 sider 

• De politiske partiene som stiller liste til valget får 2 helsider hver for å presentere seg. 

• De kommunale administrasjonene får plassen de trenger til info omkring valget 

• Vi lager en nettversjon av valgstoffet og presenterer dette ryddig på en egen seksjon på 

nettavisa 

 

Tilbud - alternativ 1: 
Kommunen betaler kr. 41.500,- eks. mva. for Valgavisa 2011 og tar kostnadene for partiene. 

Denne ble benyttet i 2011. 

 

Tilbud - alternativ 2 - “Regninga deles”: 
Kommunen betaler kr. 21.000,- eks. mva. for Valgavisa 2011 og tar kostnadene for partiene. 

Resterende 20.500,- eks. mva fordeles mellom de politiske partiene. 

 

Inklusiv i pris er: 
- Partiene og kommunen leverer tekst og bilder på mail til avisa. Muligheter for bruk av 

arkivbilder fra avisa 

- Design og bistand til utforming av sidene til partiene og kommunen. Korrekturer. 

- Trykking og innstikk i avisa på avtalt dato. Sist ble den sendt ut rundt 12. august. 

- Mulighet for trykking av ekstra aviser for utdeling for partiene 

 

 

Håper dere finner dette interessant og vi tar gjerne en prat for å planlegge Valgavis 2015 

sammen med dere.  

Ta kontakt med oss hvis det er spørsmål eller behov for mer info. 

 

Hvis ønskelig kan jeg oversende noen eksemplarer fra forrige valgavis. 

 

 

98% av øyværingene over 18 år leser Hitra-Frøya på papir og/eller nett hver uke 

 

 

Hører fra dere. 

 



 
mvh 

 
Stein Olav Sivertsen 
Daglig leder - Mob. 950 44 003 
  

Lokalavisa Hitra-Frøya AS 
tlf. 72 44 04 00 

www.hitra-froya.no 

www.hfguiden.no 

www.facebook.com/hitrafroya 

 

STØRRELSEN TELLER ! 
 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  15/643    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
OPPNEVNING AV 17. MAI TALERE 2015  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Som offisielle talere 17.mai oppnevnes: 
Titran kapell: taler.   vara: 
Sletta Kirke: taler:   vara: 
Frøya torget: taler:   vara: 
Frøya sykeheim: taler:   vara:  
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
 
Frøya kommune har hvert år tatt ansvar for gjennomføringen av folketog og felles 17.mai arrangement på 
Sistranda, dette gjelder felles tog fra Siholmen til torvet og arrangementet der. De siste årene har det praktiske 
arbeidet vært gjort av kulturetaten i samarbeid med vaktmestrene. Det praktiske har vært å ta ansvar for å 
igangsette folketoget, opphenging av flagg langs veien og ved kommunale bygninger, rigging av scene og 
talerstol samt innkjøp av kranser til Sula, Mausund, Sletta kirke, Titran kapell, Stølan og Nordskag. 
Tradisjonelt har ordføreren holdt tale på Frøya torget og ved Frøya sykeheim, mens grendelagene selv har 
skaffet seg talere fra lokalsamfunnet. Politisk har også talerne på Titran og ved sletta kirke blitt politisk 
oppnevnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  15/640    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  15/641    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
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