
 FRØYA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
 

Formannskapet: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 

Frøya herredshus 

Møtedato: 
12.08.2014 

Møtetid: 
09.00 – 13.00 

Av utvalgets medlemmer møtte 

7 av 7  

Fra og med sak:  128/14 

Til og med sak:  144/14 

 

 

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 

 
Ap/Høyre: 

 Berit Flåmo, ordfører 

Martin Nilsen, varaordfører   

Kristin Reppe Storø 

Helge Borgen 

 

Frp/Sp: 

Vivian Dolen Sørdal 

Aleksander Søreng 

 

Venstre: 

Arvid Hammernes 

 

 

 

Faste representanter med forfall: 

 
Ap/Høyre: 

 Kristin Reppe Storø 

 

Frp/Sp: 

Vivian Dolen Sørdal 

 

 

 

Vararepresentanter som møtte: 

 
Ap/Høyre: 

 Eli Ann Karlsen 

 

Frp/Sp: 

Bjørnar Espnes 

 

 

 

Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssak 144/14 ble enstemmig godkjent. 

 

 

Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Bjørnar Espnes 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 

 



2 

HOVEDUTSKRIFT 
 

 

Utvalg  : Formannskapet 

Møtedato: 12.08.2014 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

  Innhold 
 

128/14 14/908   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.07.14  

 

129/14 14/373   

 KULTURPLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2014 - 2019  

 

130/14 14/933   

 BUDSJETTJUSTERING - RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER  

 

131/14 14/19   

 KJØP AV NY BRANNBIL/RØYKDYKKERBIL  

 

132/14 14/848   

 FORHANDLINGSUTVALG FOR VINDKRAFT  

 

133/14 14/327   

 NAUSTTOMT I AVLØYSVÅGEN  

 

134/14 14/695   

 SØKNAD OM NAUSTTOMT I HAMMARVÅGEN  

 

135/14 13/1365   

 INNGÅELSE AV AVTALE MED KRISESENTER  

 

136/14 14/836   

 SØKNAD OM BRUK AV KOMMUNEVÅPEN UNDER VAREMERKET "FRØYAS"  

 

137/14 14/797   

 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TURID BERGET  

 

138/14 14/894   

 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - EVA MARIE HAMMERVIK  

 

139/14 14/911   

 SUPPLERING/NYVALG TIL NEMNDER, RÅD OG UTVALG GRUNNET DØDSFALL  

 

140/14 14/909   

 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

141/14 14/910   

 RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

 

 



3 

142/14 10/1182 Unntatt offentlig ofl §13  

 RESSURSKREVENDE BRUKER, HJEMMEBASERTE TJENESTER - UTVIDET 

BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE. ØKNING BRUKERSTYRT PERSONLIG 

ASSISTANSE 

 

143/14 14/603 Unntatt offentlig ofl §13  

 ØKNING AV TJENESTETILBUD -  BPA  

 

144/14 14/934   

 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014  

 



4 

128/14  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.07.14  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 01.07.14 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 01.07.14 godkjennes som framlagt. 

 

  

129/14  

KULTURPLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2014 - 2019  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret vedtar «Kulturplan 2014 – 2019» i samsvar med styringsgruppas forslag datert 

26.06.14. 

2. Formannskapet/kulturstyret utarbeider prioritetsliste for gjennomføring av tiltak for hvert år i 

planperioden 2014 – 2019. 

3. Rådmannen rapporterer om gjennomføring av tiltakene i planen i den årlige årsmeldingen til 

kommunestyret.  

4. Planen rulleres en gang i hver kommunestyreperiode. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar «Kulturplan 2014 – 2019» i samsvar med styringsgruppas forslag datert 26.06.14. 

2. Formannskapet/kulturstyret utarbeider prioritetsliste for gjennomføring av tiltak for hvert år i planperioden 

2014 – 2019. 

3. Rådmannen rapporterer om gjennomføring av tiltakene i planen i den årlige årsmeldingen til 

kommunestyret.  

4. Planen rulleres en gang i hver kommunestyreperiode. 

 

  

130/14  

BUDSJETTJUSTERING - RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Reserverte tilleggsbevilgninger økes med kr. 300 000,-. Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Reserverte tilleggsbevilgninger økes med kr. 300 000,-. Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
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131/14  

KJØP AV NY BRANNBIL/RØYKDYKKERBIL  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre viser til tidligere vedtak i sak 6/14 og de anbud som nå er innkommet både på nye 

biler og en brukt bil. Kommunestyret ser det som viktig at Frøya Brann og redning nå bygges opp med 

nytt moderne utstyr for å møte de utfordringer man har som følge av økning av i antall større bygge og 

ikke minst befolkningsøkningen. 

 

Kommunestyret vedtar følgende innkjøp av nytt/brukt bilmateriell og utstyr: 

 

Ny brannbil inkludert opsjoner  : kr. 2.200.000,- 

Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner) : kr.    547.000,- 

Kjøp av brukt bil fra Braco A/S  : kr.    365.000,-  

Sum     : kr. 3.112.000,- 

+ mva     : kr.    778.000,-   

TOTALT    : kr. 3.890.000,- 

 

Dette finansieres på følgende måte: 

 

Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14   : kr. 2.255.000,- 

Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil) : kr.    641.000,- 

Forsikringsoppgjør i 2014    : kr.    245.000,- 

Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet : kr.    749.000,- 

TOTALT      : kr. 3.890.000,- 

 

Det forutsettes at det før budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplanen for 2015 – 2018 fremlegges 

utredning som viser løsning for ny brannstasjon på Sistranda og Nordskag. Dette for at man skal kunne 

ha en tilfredsstillende brannstasjonsløsning ved anskaffelse av nye biler og utstyr. 

 

Rådmannen bes utrede anskaffelse av en tankbil. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 12.08.14: 

 

Flg. omforente forslag til rådmannens innstilling  

 

«Rådmannen bes utrede anskaffelse av en tankbil.» 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre viser til tidligere vedtak i sak 6/14 og de anbud som nå er innkommet både på nye biler og 

en brukt bil. Kommunestyret ser det som viktig at Frøya Brann og redning nå bygges opp med nytt moderne 

utstyr for å møte de utfordringer man har som følge av økning av i antall større bygge og ikke minst 

befolkningsøkningen. 

 

Kommunestyret vedtar følgende innkjøp av nytt/brukt bilmateriell og utstyr: 

 

Ny brannbil inkludert opsjoner : kr. 2.200.000,- 

Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner) : kr.    547.000,- 

Kjøp av brukt bil fra Braco A/S : kr.    365.000,-  

Sum    : kr. 3.112.000,- 

+ mva    : kr.    778.000,-   

TOTALT   : kr. 3.890.000,- 
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Dette finansieres på følgende måte: 

 

Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14  : kr. 2.255.000,- 

Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil) : kr.    641.000,- 

Forsikringsoppgjør i 2014    : kr.    245.000,- 

Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet : kr.    749.000,- 

TOTALT     : kr. 3.890.000,- 

 

Det forutsettes at det før budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplanen for 2015 – 2018 fremlegges 

utredning som viser løsning for ny brannstasjon på Sistranda og Nordskag. Dette for at man skal kunne ha en 

tilfredsstillende brannstasjonsløsning ved anskaffelse av nye biler og utstyr. 

 

  

132/14  

FORHANDLINGSUTVALG FOR VINDKRAFT  

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet oppnevner forhandlingsutvalg vedrørende forhandlinger med Sarepta Energi om 

utbygging av vindkraft på Frøya. Det forutsettes at allerede inngått avtale fra 2005 danner grunnlaget 

for forhandlingene 

 

Følgende forhandlingsutvalg oppnevnes: 

1. Ordfører Berit Flåmo 

2. Opposisjonsleder Arvid Hammernes 

3. Kommuneadvokat Kristine Stokholm Østerballe 

4. Teknisk sjef Andreas Kvingedal 

 

Enstemmig 

 

Formannskapets behandling i møte 12.08.14: 

 

Flg. omforente forslag til forhandlingsutvalg ble fremmet: 

 

«Følgende forhandlingsutvalg oppnevnes: 

1. Ordfører Berit Flåmo 

2. Opposisjonsleder Arvid Hammernes 

3. Kommuneadvokat Kristine Stokholm Østerballe 

4. Teknisk sjef Andreas Kvingedal» 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet oppnevner forhandlingsutvalg vedrørende forhandlinger med Sarepta Energi om utbygging av 

vindkraft på Frøya. Det forutsettes at allerede inngått avtale fra 2005 danner grunnlaget for forhandlingene 

 

Følgende forhandlingsutvalg oppnevnes: 

1. Politiker 

2. Politiker 

3. Rådmannen oppnevner 

4. Rådmannen oppnevner 
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133/14  

NAUSTTOMT I AVLØYSVÅGEN  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune selger sjøhustomt fra eiendommen Gnr. 5, bnr. 10 til Beate og Per Gunnar Ørndahl. 

Tomta begrenses til 100 m2 og det forutsettes at det bygges sjøhus for lagring av utstyr og ikke naust på 

tomta. Dette for å unngå betydelig terrenginngrep. Videre forutsettes at det opparbeides ny gangadkomst 

til småbåtanlegget som krysser tomta, slik at denne adkomsten blir opprettholdt. 

Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune selger sjøhustomt fra eiendommen Gnr. 5, bnr. 10 til Beate og Per Gunnar Ørndahl. Tomta 

begrenses til 100 m2 og det forutsettes at det bygges sjøhus for lagring av utstyr og ikke naust på tomta. Dette 

for å unngå betydelig terrenginngrep. Videre forutsettes at det opparbeides ny gangadkomst til småbåtanlegget 

som krysser tomta, slik at denne adkomsten blir opprettholdt. 

Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. 

 

  

134/14  

SØKNAD OM NAUSTTOMT I HAMMARVÅGEN  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune selger sjøhustomt på inntil 150 m2 til Kristin og Erlend Olssen i Hammarvågen. 

 

Tomteprisen fastsettes til kr. 50.000,- og kjøper betaler alle omkostninger med eiendomsoverdragelsen. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune selger sjøhustomt på inntil 150 m2 til Kristin og Erlend Olssen i Hammarvågen. 

 

Tomteprisen fastsettes til kr. 50.000,- og kjøper betaler alle omkostninger med eiendomsoverdragelsen. 

 

  

135/14  

INNGÅELSE AV AVTALE MED KRISESENTER  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune inngår avtale med Krisesenter for Orkdal og omegn. 

For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet. 

Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i økonomiplan 2015-2019. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 12.08.14: 

 

Flg. omforente forslag til innstilling ble fremmet: 

 

Det ble votert mellom de to forslagene: 

Frøya kommune søker om deltakelse i Trondheim krisesenter:  Falt, enstemmig 

Frøya kommune inngår avtale med Krisesenter for Orkdal og omegn: Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune søker om deltakelse i Trondheim krisesenter. 

For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet. 

Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i økonomiplan 2015-2019. 

 

Eller: 

 

Frøya kommune inngår avtale med Krisesenter for Orkdal og omegn. 

For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet. 

Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i økonomiplan 2015-2019. 

 

  

136/14  

SØKNAD OM BRUK AV KOMMUNEVÅPEN UNDER VAREMERKET "FRØYAS"  

 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes.  Rådmannen bes legge fram søknaden samt gjeldende reglement med veiledning. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

«Saken utsettes.  Rådmannen bes legge fram søknaden samt gjeldende reglement med veiledning. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om bruk av kommunevåpen under varemerket «Frøyas» avslås. 

 

  

137/14  

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TURID BERGET  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune. 

  

1. Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges:_______________________________. 

2. Evt. vararepresentant dersom Ola Vie går inn som fast medlem:________________. 

3. Leder i Overskattetakstnemnda velges:_____________________________________. 

4. Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges:_________________________. 

5. Evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn som fast representant:_______________. 

6. Til meddommer i Tingretten foreslås:______________________________________. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Saken oversnedes Kommunestyret uten innstilling. Saken oversendes lederen for SVtil forslag på kandidater. 
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Forslag til vedtak: 

 

Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune. 

  

1. Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges:_______________________________. 

2. Evt. vararepresentant dersom Ola Vie går inn som fast medlem:________________. 

3. Leder i Overskattetakstnemnda velges:_____________________________________. 

4. Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges:_________________________. 

5. Evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn som fast representant:_______________. 

6. Til meddommer i Tingretten foreslås:______________________________________. 

 

  

138/14  

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - EVA MARIE HAMMERVIK  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen 

kommune. 

 

1. Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage velges______________. 

2. Frøya kommune foreslår Miljøkonsulent Øyvor Helstad som meddommer til utvalg for 

Jordskiftesaker for resten av perioden. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Saken oversnedes Kommunestyret uten innstilling. Saken oversendes lederen for SVtil forslag på kandidater. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune. 

  

1. Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage velges___________________. 

2. Frøya kommune foreslår Miljøkonsulent Øyvor Helstad som meddommer til utvalg for Jordskiftesaker for 

resten av perioden. 

 

  

139/14  

SUPPLERING/NYVALG TIL NEMNDER, RÅD OG UTVALG GRUNNET DØDSFALL  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Følgende valg gjøres til de nemnder, råd og utvalg som repr. Tor Pettersen var medlem av: 

 

1. Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges:_________________________. 

2. Evt. vararepresentant dersom Gunn Heidi Hallaren går inn som fast medlem:__________________. 

3. Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges:____________________. 

4. Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges:______________. 

5. Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og Bodil 

Hammerdal vil gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt. 

6. Varamedlem for Heidi Madsvåg fra Kommunalt Brukerråd i Trafikksikkerhetsutvalget velges 

Kirsten Rønquist Antonsen som også er forespurt. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Saken oversnedes Kommunestyret uten innstilling.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende valg gjøres til de nemnder, råd og utvalg som repr. Tor Pettersen var medlem av: 

1. Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges:_________________________. 

2. Evt. vararepresentant dersom Gunn Heidi Hallaren går inn som fast medlem:__________________. 

3. Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges:____________________. 

4. Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges:______________. 

5. Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og Bodil Hammerdal vil 

gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt. 

6. Varamedlem for Heidi Madsvåg fra Kommunalt Brukerråd i Trafikksikkerhetsutvalget velges Kirsten 

Rønquist Antonsen som også er forespurt. 

 

 

  

140/14  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Nor-Fishing neste uke. Adgangskort fås av ordføreren.  Stor aktivitet under messa. 

 

Veldig kritisk til rapporten fra DSB.  Stor reaksjon fra ordføreren på at Frøya får en slik negativ omtale i 

rapporten.  Et enstemmig formannskap er veldig kritisk og bestyret over at ledelsen får en slik kritikk.  

Med hvilken bakgrunn kan DSB komme med en slik kritikk? Er det vikarierende motiv for kritikken? 

Formannskapet ber om at det utformes et skriv som en uttalelse til rapporten. Vil ta avstand fra kritikken som 

kom på dårlig ledelse og feile strategier. 

 

Repr. Helge Borgen: Hva skjer med det omtalte plankegjerde på Flatval? 

Teknisk sjef: Saken følges opp. Tvangsmulkt blir å gjelde fra neste uke. 

Repr. Helge Borgen: Ligger en hotellbåt på Flatval med plass til 30 personer. Er det bare å legge en hotellbåt 

ved en hvilken som helst kai?  Hvordan blir dette håndtert? 

Teknisk sjef: Det er bedt søknad på midlertidig leieplass.  Saken følges opp i forhold til håndtering av septik, 

avfall og parkering. 

 

Repr. Aleksander Søreng: Frøya har vært godt besøkt i sommer, men reagerer på utgåtte brosjyrer som ligger 

fremme i OSK.   

Rådmannen: Skal fjernes i dag. 

Frøya kommune har vedtatt at Turistinformasjon skal ivaretas av Kystnorge.com 

 

  

141/14  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Venstre v/repr. Arvid Hammernes oversendte følgende spørsmål til formannskapsmøte 12.08.14: 

”Er avgangsresultatene og grunnskolepoeng hos oss kjent for skoleåret 2013-14? 

Hvis svaret er ja, bes det at formannskapet orienteres i møte 12.08.14. 

Bakgrunnen for spørsmålet er det ønskes opplysninger om situasjonen innen skole da Frøya kommune har hatt 

svært svake resultater på grunnskolepoeng i de siste årene.  Det er av interesse å vite om det har blitt 

forbedringer. 

 

Rådmannen: Kommunebarometeret er også en del av dette og derfor må rådmannen ha mer tid.  Skal jobbe mer 

mot de skolene det gjelder.  

Ordføreren: Ber om å få denne informasjonen på neste kommunestyret som er skoleeiere. 

 

Repr. Helge Borgen: Er fortørnet over at HFD ikke får de sakene som naturlig skal behandles i dette utvalget. 

Ordfører, rådmann og hovedutvalgsleder tar et møte på saksflyten til de forskjellige utvalgene. 
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Rådmannen: Ba teknisk sjef orientere fra rapporten fra DSB.   

Teknisk sjef/Brannsjef Andreas Kvingedal: Har vært stort mediapress i fra nesten hele landet.  

Mener Anne Rygh Pedersen bommer totalt på strategi 

 

Nordskag oppvekstsenter. Orienterte om utfordringene med overtakelse av det kommunale rekkehuset til 

barnehage. 

 

Rådgiver Næring Martin Østtveit-Moe:  SalMar har tatt kontakt vedr. internett/breibånd da det er dårlig forhold i 

Froan.  Har fått kr. 75.000,- fra Fylkeskommunen til utbygging på Sørburøy, SalMar tar resten av kostnadene.  

Gjennomføres i oktober. 

 

Møte med Havforskningsinstituttet og Frøya v.g.s. Havforskningsinstituttet og Frøya v.g.s går videre og får en 

del støtte samt at de skal bidra i undervisning og samarbeid om Newton rom. 

Skal ha møte under messa neste uke.  Kanskje alle avtaler kan være underskrevet innen åpningen av Frøya 

kultur- og kompetansesenteret.  Den forrige avtalen går ut i september. Sak til neste formannskapsmøte.   

 

  

142/14 Unntatt offentlig Ofl §13 

RESSURSKREVENDE BRUKER, HJEMMEBASERTE TJENESTER - UTVIDET BRUKERSTYRT 

PERSONLIG ASSISTANSE. ØKNING BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE 

 

 

  

143/14 Unntatt offentlig Ofl §13 

ØKNING AV TJENESTETILBUD - BPA  

 

 

  

144/14  

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 tas til orientering. 

 

  


