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1.   Leder av styringsgruppa Olav Klugreseth og prosjektleder Svein Jarle Midtøy orienterte om status  
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2 

Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Eli Ann Karlsen 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
 

 



3 

HOVEDUTSKRIFT 
 

 

Utvalg  : Kommunestyret 

Møtedato: 30.05.2013 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

  Innhold 
 

48/13 13/515   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.04.2013  

 

49/13 13/584   

 REFERATSAKER  

 

50/13 13/582   

 RÅDMANNENS TILBAKEMELDING PÅ OPPFØLGING AV 

KOMMUNESTYREVEDTAK ETTER FORVALTNINGSLOVEN - SAKSBEHANDLING 

TEKNISK ETAT  

 

51/13 13/583   

 SELSKAPSKONTROLL DALPRO AS  

 

52/13 13/22   

 ÅRSMELDING 2012  

 

53/13 13/562   

 GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012  

 

54/13 13/563   

 DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP 

FRA 2012  

 

55/13 13/567   

 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013  

 

56/13 12/968   

 NY BEHANDLING - DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE DEMENTE  

 

57/13 13/506   

 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING- STIFTELSEN 

HALTEN NDM  

 

58/13 13/241   

 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING - OPPLEV 

FRØYA AS  

 

59/13 13/494   

 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - HEDLEY IVERSEN  

 

60/13 13/516   

 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 



4 

61/13 13/246   

 FINANSIERING AV KOSTNADER VEDR. KONGEBESØKET 4. JUNI 2013  

 

62/13 10/1112   

 NABEITA OPPVEKSTSENTER - UTBYGGING  

 

63/13 13/100   

 TILSETTING AV RÅDMANN  

 

 



5 

48/13  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.04.2013  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 25.04.13 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 25.04.13 godkjennes som framlagt. 

 

  

49/13  

REFERATSAKER  

 

 

Vedtak: 

 

Referatene taes til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 30.05.13: 

 

Leder av Kontrollutvalget Johan G. Foss ga en kort orientering fra protokollen 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene taes til orientering. 

 

  

50/13  

RÅDMANNENS TILBAKEMELDING PÅ OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK ETTER 

FORVALTNINGSLOVEN - SAKSBEHANDLING TEKNISK ETAT  

 

 

Vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 30.05.13: 

 

Revisor Kjell Næssvold orienterte om saken. 

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Saken tas til orientering. 

 

Enstemmig. 
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51/13  

SELSKAPSKONTROLL DALPRO AS  

 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret i Frøya kommune tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro 

AS, til orientering.  

2. Kommunestyret ber om at eierskapsstrategien foreligger i tide til å behandles i kommunestyret før 

sommeren, og at eierskapsmeldingen for DalPro AS foreligger i tide til politisk behandling i august. 

 

Enstemmig. 

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret i Frøya kommune tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro AS, til 

orientering.  

2. Kommunestyret ber om at eierskapsstrategien foreligger i tide til å behandles i kommunestyret før 

sommeren, og at eierskapsmeldingen for DalPro AS foreligger i tide til politisk behandling i august. 

 

Enstemmig. 

 

  

52/13  

ÅRSMELDING 2012  

 

 

Vedtak: 

 

Årsmelding for 2012 tas til orientering.  

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 

 

Årsmelding for 2012 tas til orientering.  

 

Enstemmig. 

 

  

53/13  

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012  

 

 

Vedtak: 

 

Årsberetning og regnskap for 2012 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 

 

Årsberetning og regnskap for 2012 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 
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54/13  

DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP FRA 2012  

 

 

Vedtak: 

 

I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende 

budsjettmessige endringer: 

Disp. av mindreforbruk inv.regnskapet 09300.9000.880 -   kr.    1.744.000,-                        

Avs. Til ubundet investeringsfond 05480.9000.880 +   ”      1.744.000,- 

Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 -    ”    15.080.775,- 

Premieavvik – KLP 10905.1101.171 +   ”         860.192,- 

Premieavvik – SPK 10906.1101.171 -    ”      1.053.983,- 

Premieavvik – DNB 10907.1101.171 +   ”      7.675.989,-    

Avgift premieavvik – KLP 10995.1101.171 +   ”           43.870,-     

Avgift premieavvik – SPK 10996.1101.171 -    ”           53.753,- 

Avgift premieavvik – DNB 10997.1101.171 +   ”          391.475,- 

Brukt til lønnsoppgjør - fastlønn 10100.----.--- +   ”          636.000,- 

Brukt til lønnsoppgjør – pensjon 10900.----.--- +   ”          122.000,- 

Brukt til lønnsoppgjør – arb.giveravgift 10990.---.--- +   ”            39.000,- 

Avs. Bufferfond/Risiko 15400.9000.880 +   ”       6.419.985,- 

   

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 

 

I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende budsjettmessige 

endringer: 

Disp. av mindreforbruk inv.regnskapet 09300.9000.880 -   kr.    1.744.000,-                        

Avs. Til ubundet investeringsfond 05480.9000.880 +   ”      1.744.000,- 

Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 -    ”    15.080.775,- 

Premieavvik – KLP 10905.1101.171 +   ”         860.192,- 

Premieavvik – SPK 10906.1101.171 -    ”      1.053.983,- 

Premieavvik – DNB 10907.1101.171 +   ”      7.675.989,-    

Avgift premieavvik – KLP 10995.1101.171 +   ”           43.870,-     

Avgift premieavvik – SPK 10996.1101.171 -    ”           53.753,- 

Avgift premieavvik – DNB 10997.1101.171 +   ”          391.475,- 

Brukt til lønnsoppgjør - fastlønn 10100.----.--- +   ”          636.000,- 

Brukt til lønnsoppgjør – pensjon 10900.----.--- +   ”          122.000,- 

Brukt til lønnsoppgjør – arb.giveravgift 10990.---.--- +   ”            39.000,- 

Avs. Bufferfond/Risiko 15400.9000.880 +   ”       6.419.985,- 

   

 

Enstemmig. 

 

  

55/13  

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013  

 

 

Vedtak: 

 

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 tas til orientering. 

Saken oversendes hovedutvalg for drift for behandling. Hovedutvalgets behandling legges fram i neste 

kommunestyremøte.   

 

Enstemmig. 
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Kommunestyrets behandling i møte 30.05.13: 

 

Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet: 

 

”Saken oversendes hovedutvalg for drift for behandling. Hovedutvalgets behandling legges fram i neste 

kommunestyremøte.” 

 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 

 

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

  

56/13  

NY BEHANDLING - DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE DEMENTE  

 

 

Vedtak: 

 

1. Virksomheten Familie- og Helse øker dagtilbudet til hjemmeboende demente til 2 dager pr uke fra 

19.08.13. 

2. Virksomheten Familie- og Helse får tilført kr 33.750,- for å dekke netto utgifter for inneværende år. 

Utgiftene dekkes av disposisjonsfond. 

3. Fra 2014 og i budsjettperioden økes kostnadsrammen med kr 152.800 

4. Egenandel for tilbudet settes til kr. 70.- i 2014. 

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Virksomheten Familie- og Helse øker dagtilbudet til hjemmeboende demente til 2 dager pr uke fra 

19.08.13. 

2. Virksomheten Familie- og Helse får tilført kr 33.750,- for å dekke netto utgifter for inneværende år. 

Utgiftene dekkes av disposisjonsfond. 

3. Fra 2014 og i budsjettperioden økes kostnadsrammen med kr 152.800 

4. Egenandel for tilbudet settes til kr. 70.- i 2014. 

 

Enstemmig. 

 

  

57/13  

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING- STIFTELSEN HALTEN NDM  

 

 

Vedtak: 

 

1. Stiftelsen Halten NDM innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Stiftelsen Halten NDM innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin etter Lov om 

omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i Skanklåna´s spiserom og Tv-stue og uteservering på tydelig avgrenset 

område utenfor låna, jfr. bilder. Videre innvilges bevilling inne på brygga i lokalet ”Krykkja” i 1. 

etg. og på ”Tørrfiskrommet” i 2. etg. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.16. 
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5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 

26.11.09:  

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:    kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:   kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 12.00 – 02.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke som er 

innvilget. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: 

Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

6. Laila Støen, Trondheim, godkjennes som serverings- og skjenkestyrer.  

7. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder jfr. alkohollovens §1-7c. 

 

Skjenkebevillingen kan ikke tas i bruk før kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått. 

 

Enstemmig: 

 

Kommunestyrets behandling i møte 30.05.13: 

 

Repr. Frode Reppe ba om at hans habilitet blir vurdert med bakgrunn i at han sitter i styret for Haltenstiftelsen. 

Repr. Reppe ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling. 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Stiftelsen Halten NDM innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), 

§ 3. 

 

2. Stiftelsen Halten NDM innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin etter Lov om 

omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i Skanklåna´s spiserom og Tv-stue og uteservering på tydelig avgrenset område 

utenfor låna, jfr. bilder. Videre innvilges bevilling inne på brygga i lokalet ”Krykkja” i 1. etg. og på 

”Tørrfiskrommet” i 2. etg. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.16. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 26.11.09:  

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:   kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:  kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 12.00 – 02.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke som er 

innvilget. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: 

Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

6. Laila Støen, Trondheim, godkjennes som serverings- og skjenkestyrer.  

7. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder jfr. alkohollovens §1-7c. 

 

Skjenkebevillingen kan ikke tas i bruk før kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått. 

 

Enstemmig: 
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58/13  

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING - OPPLEV FRØYA AS  

 

 

Vedtak: 

 

1. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og 

brennevin etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 

 

3. Bevillingen gjelder om bord i charterbåten «Frøycruise» på øvre og nedre salong, samt på soldekk. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.16. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 

26.11.09:  

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling. 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:    kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:   kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:    kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:   kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de 

tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. 

nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før skjenkestedet stenger. 

 

6. Stig Bremnes, Hamarvik, godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått etablerprøve for 

serveringsvirksomhet. 

 

7. Valborg Bekken, Hamarvik, godkjennes som stedfortreder. 

 

8. Kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått av begge to. 

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og 

brennevin etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 

 

3. Bevillingen gjelder om bord i charterbåten «Frøycruise» på øvre og nedre salong, samt på soldekk. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.16. 
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5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 26.11.09:  

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling. 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:    kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:   kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:    kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:   kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller 

der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, 

kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før skjenkestedet stenger. 

 

6. Stig Bremnes, Hamarvik, godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått etablerprøve for 

serveringsvirksomhet. 

 

7 Valborg Bekken, Hamarvik, godkjennes som stedfortreder. 

 

8 Kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått av begge to. 

 

Enstemmig. 

 

  

59/13  

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - HEDLEY IVERSEN  

 

 

Vedtak: 

 

Representanten Hedley Iversen innvilges fritak for alle sine politiske verv fra dd og ut 2013 

 

Dette medføler følgende endringer i ulike råd og utvalg: 

 

Torill M. Pettersen blir fast medlem i kommunestyret. 

Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges: Eli Ann Karlsen. 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges: Torill M. Pettersen. 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges: Kristin R. Storø. 

Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken. 

 

Vedtatt med 17 mot 5 stemmer avgitt fra Venstre. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 30.05.13: 

 

Ap og H fremmet flg. forslag til tillegg: 

 

Dette medføler følgende endringer i ulike råd og utvalg: 

 

Torill M. Pettersen blir fast medlem i kommunestyret. 

Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges: Eli Ann Karlsen. 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges: Torill M. Pettersen. 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges: Kristin R. Storø. 

Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken. 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Søknad fra Hedley Iversen datert 22.04.13 om permisjon fra dd og ut året innvilges. 

 

Enstemmig. 

 

  

60/13  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Arvid Hammernes vil stille ordføreren følgende spørsmål i kommunestyremøte 30.05.13 i 

forbindelse med inngått intensjonsavtale mellom Frøya kommune ved ”Stiftelse SUS”, 

Salmar ASA og Salmar Farming AS vedrørende visningssenter: 
 

1.   Hvorfor ble ikke inngått intensjonsavtale lagt fram for politisk behandling? 
2.   Hva var det som gjorde at rådmannen kunne underskrive intensjonsavtale på kommunens vegne? 

Svar:  Rådmann har i god tro ment at dette var en avtale som rådmann kunne skrive under. 

Dette var en intensjonsavtale og ikke en endelig avtale, hadde det vært en endelig avtale skulle denne 

vært politisk behandlet. 

Ordfører er av den oppfatning at denne avtalen absolutt er i gråsonen når det gjelder om den skal kunne 

underskrives av rådmann eller skulle vært politisk behandlet før den underskrives.  

Ordfører begrunner det med at delegasjonsreglementet ikke er tydelig på dette.  

Spørsmålet er om det er en prinsipiell / kurant sak eller ikke. 

 
3.   Kjente ikke ordføreren innholdet i intensjonsavtalen før den var underskrevet av 

rådmannen? En bakgrunn for spørsmålet er det som står i Hitra Frøya 07.05.13 om dette. 

Svar:  Nei, ordfører kjente ikke til avtalen før den ble underskrevet.  

Ordføreren kjente til at en prosess var på gang om at Salmar ønsket å søke om en visningskonsesjon og 

at de hadde henvendt seg til prosjektleder Svein Jarle Midtøy vedrørende det.  

 
4.  Medfører det riktighet slik det står i Hitra Frøya 07.05.13 at Frøya kommune trakk seg utav samarbeid 

med Måsøval fiskeoppdrett om visningskonsesjon for oppdrett? Hvis svaret er ja, var begrunnelsen at 

man ikke kunne forplikte seg til en enkelt næringsaktør? 

Svar:  Dagens politiske og administrative ledelse kjenner ikke til at Måsøval fiskeoppdrett har henvendt seg til 

Frøya kommune om visningskonsesjon for oppdrett. 

Dette har rådmannen fått i oppdrag fra ordfører og sjekke ut hva som egentlig er sagt og gjort i sakens 

anledning. Det vil komme en orientering til formannskapet om dette når alle forhold er undersøkt. 

 
5.  Hva ligger i intensjonsavtalens eksklusivitet om at Salmar Farming AS skal ha en eksklusiv rett til å 

inngå et samarbeid med Senteret (Frøya Kultur- og Kompetansesenter) for å presentere 

kunnskapsformidling om og visning av oppdrettsproduksjon/oppdrettsdrift i praksis?  

Svar:  Først presiseres at nevnte avtale kun er en intensjonsavtale. Det betyr at alle forhold forutsettes nærmere 

avklart/definert i en konkret og uttømmende avtale dersom det skulle vis seg at avtalepart får omsøkt 

konsesjon. Ved underskriving er denne klausulen forstått slik at Salmar ASA og Salmar Farming AS gis 

en eksklusiv rette til å inngå samarbeid med senteret om de landbaserte siden ved driften av en slik 

konsesjon. En la da til grunn at det var utenkelig at det noen gang ville bli tildelt mer enn en slik 

konsesjon i Frøya. Å få de landbaserte aktivitetene som en slik konsesjon innebærer inn i senteret, ble 

ansatt å være svært verdifullt for senteret faglig og sannsynligvis økonomisk svært gunstig også for 

kommunen. 

 
6.   Er ikke intensjonsavtalen en sak av prinsipiell karakter?  
Svar:  En legger til grunn at spørsmålet i realiteten handler om hvorvidt det var riktig å behandle saken 

administrativt og ikke politisk. Dette er det vanskelig å gi noe ”riktig” svar på. Noen vil hevde at siden 

noen får en eksklusiv rett, er dette i realiteten av prinsipiell karakter. Imidlertid er avtalen klart definert 

som en intensjonsavtale – et uttrykk for vilje til samarbeid dersom en del betingelser er oppfylt. Slike 

betingelser forutsettes avklart gjennom en konkret avtale ved evt. tildeling av konsesjon. En slik avtale 

må selvsagt behandles politisk da den kan komme til å forplikte kommunen økonomisk over et lengre 

tidsrom. Intensjonsavtalen forplikter ikke kommunen økonomisk og den er klart tidsavgrenset til ett år. 
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I ettertid har en for øvrig blitt oppmerksom på at Sør-Trøndelag fylkeskommune i sin forhandling med 

annen oppdrettsaktør i 2011/2012 la opp til samme prosedyre. Saken ble behandlet administrativt av 

fylkeskommunen v/Frøya videregående skole med forutsetning om senere politisk behandling av evt. 

konkret avtale. 

 
Repr. Arvid Hammernes: 

Takker for svarene.  Ble forunderet da det ble kjent at rådmannen har skrevet under 

Hvorfor hastet det slik? Hvorfor ble det ikke en politisk sak? 

Hvorfor så hemmelig hvis formannskapet ikke ble gjort kjent med en slik sak?  

Vet at Salmar er tungt inn da det ble gitt en stor gave til Frøya kultur- og kompetansesenteret. Det er ikke bra at 

en aktør blir forfordelt. 

Styrelederen i dag var veldig kritisk til det som har stått i pressen, og fritar rådmannen for at det som har skjedd. 

Ordfører Berit Flåmo: Ordføreren er veldig opptatt av åpenhet og mener hun har fått presisert dette i svaret.  

Saken er i gråsonen og skulle kanskje vært behandlet i formannskapet. 

 
Ordfører Berit Flåmo: 

Spørsmålene fra Frp v/Aleksander Søreng og fra Frp v/Hallgeir Bremnes vil bli svart på i neste 

kommunestyremøte med bakgrunn av at spørsmålstillerne ikke er til stede her i dag. Svarene ble omdelt. 

 

Spørsmål til Ordfører/rådmann fra styret i FRP v/Aleksander Søreng: 
   

Årlig rapport om tilstanden i opplæringen 

  

I opplæringsloven § 13-10 andre ledd står det at kommunestyret skal drøfte den årlige tilstansrapporten knyttet til 

den kommunale opplæringen.  

 

Rapport om tilstand i opplæringen 

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og 

læringsmiljø.  

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. Kommunestyret. 

1.  Vi kan ikke se at kommunestyret på Frøya fått seg forelagt og behandlet tilstandsrapporten for 

2011 og 2012: 

 Mine spørsmål er som følger. 

 Medfører det riktighet at vi ikke har fått oss forelagt og behandlet tilstandsrapporten verken for 2011 eller 2012? 

 Kunne det vært en ide at den årlige rapporten eventuelt ble lagt fram i forbindelse med at 

kommunestyret har sin årlige debatt knyttet til oppvekstsektoren? 

 I så fall- hva er grunnen(e) til at disse viktige og nødvendige rapportene ikke har kommet til politisk 

behandling? 

 I så fall- når kan vi forvente oss at disse rapportene nå blir ferdigstilt og kommer til oss for politisk 

behandling? 

 Rapportene er ment å gi skoleeier et verktøy og en økt kunnskap for bedre styring av oppvekstsektoren 

sin. Hvordan ser ordføreren på det eventuelle faktum at kommunestyret ikke har fått seg forelagt 

rapporter som kunne bidratt til at kommunestyret kunne fulgt opp og styrt sin oppvekstsektor på en 

bedre, mer helhetlig og systematisk måte? 

Svar: 

Det kan se ut som politikerne ikke er framlagt tilstandsrapport fra oppvekstsektoren for 2011, lik den som 

ble framlagt for 2010. Når det gjelder tilstandsrapport for 2012, henvises det til informasjon og innfasing 

av Kunnskapsløft Frøya. Her ble det allerede i KST 26/4-2012 gitt informasjon om dette. 

Det har etter den tid vært gjennomført rapportering og styringsdialoger ihht disse planene, og må kunne 

være å betrakte som en tilstandsrapport for 2012. 
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2.  Status når det gjelder arbeidet med Kunnskapsløft Frøya og oppfølginga vår når det gjelder 

satsingen på SKUP? 

 Mine spørsmål er som følger:  

 Hva gjøres når og hvordan i forhold til arbeidet vårt med og satsingen vår på SKUP (jfr. blant 

annet orienteringen fra rådmannen i HFD 18/3-13 knyttet til en mer systematisk satsing på 

Samarbeidsutvalgene og en plan for dette)? 

 Hvordan går det med satsingen vår på, videre oppfølging og implementering av Kunnskapsløft Frøya? 

Svar:  

Satsingen på SKUP videreføres gjennom et omfattende arbeid rundt implementeringen av Kunnskapsløft 

Frøya, der skoler og barnehager forpliktes gjennom politiske vedtak og interne prioriteringer på 

virksomhetsnivå. Gjennom et systematisk årshjul kvalitetssikres dette gjennom ulike former for dialog. 

Det skal gjennomføres styringsdialog mellom Rådmann (kommunalsjef bar/unge) og den enkelte 

virksomhet. Dette gjøres nå i 2013 for andre gang (ble også gjennomført i 2012) 

I tillegg skal det innleveres årsmelding, virksomhetsanalyse og tilstandsrapport ihht årshjulet. Dette 

forplikter også rådmann og virksomhetsleder å gjennomføre utviklingssamtale årlig. 

Rådmannens vurdering er at disse rutinene forplikter, både rådmann og virksomhetsleder. Dette er da et 

godt grunnlag for kvalitetsforbedring. 

Barnehager 

 Hvordan går det med arbeidet når det gjelder å tette avvikene etter tilsynet fra Fylkesmannen med 

"Frøya kommune som barnehagemyndighet"? 

Svar:  

Det er gitt en formell tilbakemelding til Fylkesmannen på hvordan Frøya kommune skal lukke disse 

avvikene, sendt i brevs form innen fristen som ble gitt 1/5.  

Der går det fram at systemer skal være iverksatt og at avvik skal lukkes innen medio september. I den 

forbindelse har det vært avholdt flere interne administrative møter på Rådmannsnivå, samt etablert en 

arbeidsgruppe bestående av kommunalsjef barn/unge, og utvalgte virksomhetsledere i privat og offentlig 

virksomhet. Frøya kommune har også etablert dialog med Hitra kommune for å iverksette et formelt, 

systematisk tilsynsarbeid i hverandres barnehager. 

  

3.   I følge kommunens hjemmeside, har det så langt i 2013 vært gjennomført kun to møter i HFD og 

totalt behandlet bare 13 saker. 

 Mine spørsmål er som følger:  

 Er dette et uttrykk for at en del av de store utbyggingsprosjektene våre knyttet til tjenestetilbudet vårt, 

står litt "på stedet hvil" og at HFD ikke har så mye befatning med disse utbyggingsprosjektene akkurat 

nå? 

 I så fall ønsker jeg å høre litt nærmere om hvordan det går med utbyggingen av ny privat barnehage på 

Rabben, utbyggingen på Nabeita skole og utbyggingen av nye heldøgnsbemannet omsorgsboliger? Hva 

er gjeldende tidsplaner for ferdigstillelse av disse utbyggingsprosjektene? Hvor langt er man kommet i 

planleggingen av driftsform i de nye omsorgsboligene? 
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 Svar: 

 Utbyggingsprosjektene på Nabeita og Nordskag kommer opp som egne politiske saker. 

 Rabben Private barnehage, status: Har fått godkjenning for oppstart i midlertidige lokaler 

(Havgløtt og Kjeila). Starter opp med ca 25 barn samtidig som de andre barnehagene 15/8-13. På 

grunn av lang saksbehandlingstid rundt Husbankfinansiering, har det blitt utsettelser på 

byggestart på Rabben. Dette er nå avklart, og forventet byggestart er 1/8-13. Det betyr at 

innflytting trolig vil skje i januar/februar-2014. 

 HFD vi på sitt møte i juni få framlagt følgende politiske sak gjeldene oppvekstsektoren: 

1. Kvalitetsløft Frøya - utviklingsplanlegging i Oppvekstsektoren, status. 

Det henvises ellers til referat fra HFD møte 15/5, der det også ble orientert om Rabben private 

barnehage og ulike tiltak knyttet direkte til Sistranda skole. 

 

 

Repr. Hallgeir Bremnes: Noen spørsmål som jeg synes vi må få informasjon 

om: 
 

Økonomi 

Spørsmål: Regnskapsresultatene for 2012 

Svar: Regnskapet presenteres politisk for godkjenning i mai. Dette er ut fra pålagte frister og 

nødvendig forhåndsbehandling/godkjenning av revisor og kontrollutvalg. 

  Regnskap presenteres som egen sak både for FSK (07.06.13) og KS (30.05.13). 

  Det er tidligere gitt informasjon om status og hovedtall overfor politikerne. 

 

Spørsmål: Tertialtallene for 1. tertial 2013. Når er de ventet, og hvordan ser de ut? 

Svar:  Det ble i 2011 besluttet å utarbeide kvartalsrapporter i stedet for tertialrapporter. Prosedyren er 

da at regnskapet «låses» den 15. i påfølgende måned etter endt kvartal. Det utarbeides deretter 

kvartalsrapport for virksomhetene, som oversendes virksomhetsledere for kommentarer med 14 

dagers frist. Deretter utarbeides kvartalsrapport for politisk presentasjon. Dette medfører at 

kvartalsrapportene etter plan skal presenteres som følger gjennom året: 

 1. kvartal i mai 

 2. kvartal i august 

 3. kvartal i november 

 4. kvartal presenteres som årets regnskap i mai med kommentarer etter 

oversendelse til revisor.  

 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 ble presentert for FSK 07.05.13 og skal presenteres for KS 

30.05.13. Når det gjelder status vises til vedlagt rapport til KS.  

Spørsmål: Tertialtall for de 2 siste tertial/kvartal 2012 

Svar: Rapport for 3. kvartal 2012 ble presentert i desember 2012. 1 måned forsinket. 

 Rapport for 4. kvartal tilsvarer regnskapet 2012. 

 

 

Økonomireglementet for Frøya kommune.  

Jeg vil gjerne at det blir en sak på dette til KS møte. Der det gås igjennom reglementet, og om vi følger dette? 

Er det avvik fra reglementet? PT. 

 

Svar:  

Sak med forslag til nytt økonomireglement m/finansreglement og delegasjonsreglement vil komme. Rådmann tar 

sikte på å få frem sak til kommunestyret i juni. 
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Prosjekter: 

 - En oppdatert fremdriftsplan på pågående prosjekter (innvesteringer) samt status. 

Svar: Rådmannen v/teknisk sjef vil gi en orientering i møtet. 

 

Mener det er god tid på å legge frem disse tall til møte i og med at det er 10/5 ennå. 

 

 Ang. visningskonsesjon som har vært i media, får vi en sak på dette? 

Det er ikke planlagt sak på dette, men viser til svar fra ordføreren på spørsmål fra Arvid Hammernes i dagens 

møte. 

 

Stabsjef Beathe S. Meland: 
Orienterte om kongebesøket tirsdag 4. juni.  Til dags dato måtte saken hemmeligholdes med pålegg fra 

fylkesmannen.  Rammeprogrammet er nå offentlig og ble utdelt. 

 

  

61/13  

FINANSIERING AV KOSTNADER VEDR. KONGEBESØKET 4. JUNI 2013 -  

 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret bevilger inntil 600.000 kroner for dekning av kostnader i forbindelse med 

kongebesøket 4.juni 2013.  

2. Midlene tas fra disposisjonsfondet. 

3. Frøya kommune søker om skjønnsmidler fra Fylkesmannen for dekning av utgifter i samband med 

besøket. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 30.05.13: 

 

Ap/H fremmet flg. forslag til endring: 

 

Punkt tre i forslaget fra formannskapet taes ut, jmf. tilbakemelding fra Slottet. 

Nytt punkt 3: 

”Frøya kommune søker om skjønnsmidler fra Fylkesmannen for dekning av utgifter i samband med besøket.” 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret bevilger inntil 600.000 kroner for dekning av kostnader i forbindelse med kongebesøket 

4.juni 2013.  

2. Midlene tas fra disposisjonsfondet. 

3. Ordfører bes følge opp ideen om kongeparets signering på stein eller et annet objekt mtp plassering ved det 

nye kultur- og kompetansesenteret. 

 

Enstemmig. 
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62/13  

NABEITA OPPVEKSTSENTER - UTBYGGING  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar utbygging av Nabeita oppvekstsenter i henhold til foretatt detaljprosjektering.  

Det bevilges 48,8 mill. kr som en totalramme til prosjektet.  Alternativet med størst tilbygging for 

aktivitetsrom velges.  Bevilgningen finansieres ved låneopptak.  Kostnadene legges inn i budsjett og 

økonomiplan. 

 

Vedtatt med 15 mot 6 stemmer 

 

Kommunestyrets behandling i møte 30.05.13: 

 

Repr. Arvid Hammernes melder seg inhabil som tjenestemann og saksbehandler i saken.  

 

FrP og Sp v/Olaf Reppe fremmet flg. forslag til vedtak:  

 

”Kommunestyret stopper utbygging av oppvekstsenter på Nabeita. 

Frøya kommune lyser ut bygging og drift av privat barnehage i Hammarvik-området. 

Barnehagen dimensjoneres iht planlagt barnehage.” 

 

Votering: 

Formannskapets innstilling: Vedtatt med 15 mot 6 stemmer avgitt fra Frp, Sp og Vibeke Franck Sehm. 

Forslag fra Frp og Sp:  Falt med 15 mot 6 stemmer avgitt fra Frp, Sp og Vibeke Franck Sehm. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar utbygging av Nabeita oppvekstsenter i henhold til foretatt detaljprosjektering.  Det 

bevilges 48,8 mill. kr som en totalramme til prosjektet.  Alternativet med størst tilbygging for aktivitetsrom 

velges.  Bevilgningen finansieres ved låneopptak.  Kostnadene legges inn i budsjett og økonomiplan. 

 

  

63/13  

TILSETTING AV RÅDMANN  

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret velger å utsette tilsetting av rådmann. Søknadsfristen utvides til 12.06.13. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 30.05.13: 

 

På grunn av personopplysninger ble møtet lukket. Kommuneslovens § 31. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret velger å utsette tilsetting av rådmann. Søknadsfristen utvides til 12.06.13. 

 

Enstemmig. 

 

  


