
FRØYA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
 

Formannskapet: 

Møtested: 
Frøya herredshus, 

Kommunestyresalen 

Møtedato: 
02.07.2013 

09.07.2013 

Møtetid: 
09.00 – 11.05 

09.00 – 09.45 

Av utvalgets medlemmer møtte 

7 av 7 

7 av 7  

Fra og med sak:  114/13 

Til og med sak:  114/13 

 

 

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  f.f. 09.07.13 

  

 

Vararepresentanter som møtte: 

 
Ap/Høyre: 

Pål Terje Bekken  møtte 09.07.13 

  

 

Merknader: 

 
1. Innkalling til møtetene ble enstemmig vedtatt. 

2. Det ble avholdt møte 02.07.13 uten at det ble fattet vedtak i saken.  Møtet fortsatte derfor den 09.07.13. 

3. Det ble ikke registrert noe forfall til møte 2. juli, men repr. Kristin Reppe Store ble enstemmig erklært 

inhabil i sakens behandling.  Ingen vara møtte for henne. 

  

 

Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Hallgeir Bremnes 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 

 

Utvalg  : Formannskapet 

Møtedato: 09.07.2013 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

  Innhold 
 

114/13 13/772   

 INTENSJONSAVTALE - VISNINGSKONSESJON  
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114/13  

INTENSJONSAVTALE - VISNINGSKONSESJON  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune ser positivt på alle henvendelser som gir en positiv samfunnsutvikling til beste for 

Frøyas befolkning og næringsliv. 

 

2. Frøya kommune støtter søknaden til Salmar Farming AS og Salmar ASA gjennom vedlagt revidert 

intensjonsavtale, datert 02.07.13 og forelagt formannskapet 09.07.13. 

Denne støtten innebærer ingen ekslusivitet mot en søker, som denne gang er Salmar. 

 Frøya kommune står fritt og selvstendig til å vurderer også andre interessenter som ønsker å gå inn i 

et samarbeid når det gjelder Frøya kultur og kompetansesenter. 

 

3. En eventuell endelig avtale forelegges formannskapet og kommunestyret for godkjenning. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 09.07.13: 

 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

1. Frøya kommune ser positivt på alle henvendelser som gir en positiv samfunnsutvikling til beste for Frøyas 

befolkning og næringsliv. 

 

2. Frøya kommune støtter søknaden til Salmar Farming AS og Salmar ASA gjennom vedlagt revidert 

intensjonsavtale, datert 02.07.13 og forelagt formannskapet 09.07.13. 

Denne støtten innebærer ingen ekslusivitet mot en søker, som denne gang er Salmar. 

Frøya kommune står fritt og selvstendig til å vurderer også andre interessenter som ønsker å gå inn i et 

samarbeid når det gjelder Frøya kultur og kompetansesenter. 

 

3. En eventuell endelig avtale forelegges formannskapet og kommunestyret for godkjenning. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges frem uten administrativ innstilling. 

 

  


