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110/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 24.05. 16

Vedtak:

Protokoll frå møte 23.08. 16 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll 6'a møte 23. 08. 16 godkjennes som framlagt.

111/16
REFERATSAKER

Vedtak:

Protokollen tas til orientering

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokollen tas til orientering.

112/16
RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Vedtak:

Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet med å
rullere kommuneplanens arealdel.
Vi ber om at det samtidig vurderes hvilken kompetanse og kapasitet kommunen har i forhold til å få
gjennomført rulleringen.
Det bes også om en ny vurdering av om kystsoneplana og kommuneplanens arealdel bør skilles.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 06.09. 16:
Følgende omforente forslag til vedtak blefremmet:

«Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet med å rullere
kommuneplanens arealdel.
Vi ber om at det samtidig vurderes hvilken kompetanse og kapasitet kommunen har i forhold til å få gjennomført
rulleringen.
Det bes også om en ny vurdering av om kystsoneplana og kommuneplanens arealdel bør skilles».

Enstemmig.



Rådmanns forslag:

«Fonnannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbe skri vel se for arbeidet med å rullere
konimuneplanens arealdel, og innhente anbud frå private aktører som kan stå for rulleringen av kommuneplanens
arealdel»

Fait enstemmig.

Forslag til vedtak:

Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet med å rullere
kommuneplanens arealdel, og innhente anbud frå private aktører som kan stå for mlleringen av kommuneplanens
arealdel.

113/16
HØRINGSUTTALELSE - FØRSTEGANGSBEHANDLING AV PLANSTRATEGI FOR HEMNE
KOMMUNE 2016 - 2020

Vedtak:

Frøya kommune tar den oversendte kommunale planstrategien for Hemne kommune, til orientering.
Freya kommune har ikke merknader til planstrategien og ensker lykke til med det videre arbeidet.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kominune tar den oversendte kommunale planstrategien for Hemne kommune, til orientering. Frøya
kommune har ikke merknader til planstrategien og ønsker lykke til med det videre arbeidet.

114/16
KORTREIST - REKLAMEFILM

Vedtak:

Froya kommune sletter prosjektet Kortreist med kr 36. 000, - til produksjon og distrubisjon av levende
hilder frå reiselivsdestinasjonene i Frøya kommune.

Det forutsettes al produktene kan benyttes fritt av de som har vært med på finansieringen.

Midlene tas frå Reserverte tilleggsmidler 14901. 1100. 120 reduseres med kr 36. 000, -. Ny saldo kr 162. 654,-

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune støtter prosjektet Kortreist med kr 36. 000, - til produksjon og distrubisjon av levende hilder frå
reiselivsdestinasjonene i Frøya kommune.

Det forutsettes at produktene kan benyttes fritt av de som har vært med på finansieringen.

Midlene tas frå Reserverte tilleggsmidler 14901. 1100. 120 reduseres med kr 36. 000, -. Ny saldo kr 162. 654,-



115/16
TV-AKSJONEN NRK RØDE KORS 2016 - OPPFORDRING TIL BIDRAG

Vedtak:

Frøya kommune bevilger 20.000,- til TV-aksjonen 2016: NRK RØDE KORS

Dekning av beløpet oppnås ved følgende budsjettjustering:
- Post 14701. 1000. 100, tilskudd til private organisasjoner økes med kr 20. 000,-
- Post 14901. 1100. 120, reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med
kr 20. 000, -.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune bevilger 20.000,- til TV-aksjonen 2016: NRK RØDE KORS

Dekning av beløpet oppnås ved følgende budsjettjustering:
- Post 14701. 1000. 100, tilskudd til private organisasjoner økes med kr 20. 000,-
- Post 14901. 1100. 120, reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med
kr 20. 000, -.

116/16
ORDFØRERS ORIENTERING

Frøya Flyplass DA, ny innkalling til nytt selskapsmøte torsdag 8 september. Saken om eiendom skal opp.
Oppfølging til FMSK til neste møte.

Formannskapets behandling i møte 06. 09. 16:

Ordfører tar opp å behandle tilleggssak 119/16 Frøya kommunes representant i styret i Frøya Flyplass AS

Enstemmig.

Vedtak:

Martin Nilsen er Frøya kommunes representant i styret til Frøya Flyplass DA for kommende valgperiode
på 2 år.

Enstemmig.

117/16
RÅDMANNS ORIENTERING

Det er bevilget 2 mill til ombygging av Dyrøy oppvekstsenter. I arbeidet med skole- og
barnehagebruksplan mener rådmannen at planlegging og gjennomføring av denne ombyggingen ber
avvente endelig vedtak på ny skole- og barnehageplan.



Formannskapet sa seg enig med rådmannen, men papekte at niidlene må overfBres til 2017 for bruk på
Dyrøya oppvekstsenter.

Svar på spørsmål frå forrige formannskapsmøte:

Båtmotormuseum

Etter at vedtak ble gjort i sak 102/16, den 23. juni har felgende aktivitet skjedd:
- Det ble orientert til de som er involvert i saka muntlig umiddelbart etter vedtaket.
- Det er foretatt besøk på museet på Mausund og saksbehandler har hatt samtale med utleier.
- Kommunen har i brev datert 18.08. 16 skriftlig sagt opp avtalen i Bonenget og informert Lars
Gås8 om oppsigelsen.
- En gruppe motor-interesserte er invitert til mate den 12.september for å få sått i gang et arbeid
med å sortere ut motorer for å få en oversikt over hvor mange og hvilke motorer som eventuelt
kan stilles ut - etter først å ha blitt overhalt. Dette initiativet er i privat regi, kommunene har ikke
noen rolle her.

- Kommunenes råd til Lars Gåse er å få forhandlet fram en avtale mellom han og Hallgeir Nilsen
(Bonenget) om fortsatt lagring på Bonenget inntil ting er avklart.
- Gåse har varslet at det kommer et brev frå han relatert til vedtaket av 23. 06. 16.

Hva skjer på Dyrey fergekai ift STFK (Ser-Trandelag fylkeskommune) sitt ansvar

Det har vært gjort utallige utspill mot STFK og meter og befaringer, senest nå etter ferien. STFK
er lite villige til å ta ansvar og har foreløpig ikke kommet opp med hverken penger eller løsninger.
Det jobbes fortløpende med saken.

Universell utforming av kaien på Bogøya.

Det er gjort prosjektering og prisvurdering.

Boliger Nordskaget - som er vedtatt skal legges ut for salg

I saksfremlegget er det ikke angitt dato, men det ble i HFD diskuterte at det var naturlig at
boligen ble awiklet og solgt i lopet av september. På det tidspunktet har kommunene tilbud om å
leie flere leiligheter og vi er ferdige med bosetting av flykninger for i år.

De som bor der er forberedt på flytting mot slutten av september. Kommunene har sett på ulike
måter å seige boligen (Slik som å dele huset i enheter og seige den i en «leie før eie» modell). Det
vil bli hentet inn tilbud frå megler i løpet av september.

Planene er avvikling av utleieforholdet 30. september, og overlevering til megler i midten av
oktober.

Påstand om at Kystmuseet har hentet gjenstander frå Frøya kommune. Hverken Kystmuseet eller
Rådmannen er ikke kjent med at slikt har skjedd.

Mobbesak som ble etterspurt tar opp igjen i førstkommende formannskapsmøte.

Rep, Aleksander Søreng: Skarpneset næringsområde. Hva gjeres der og hva venter vi på?

Rådmann: Der foregår det forhandlinger som vi vnter på før vi setter i gang.

Rep. Aleksander Søreng: Verv i Frøya fierbrukshall. Jeg står oppført der som styreleder der i



Rådmann:

Rep. Martin Nilsen:

Rådmann:

Rep. Martin Nilsen:

Rådmann:

Brønnøysundregisteret. Det er opphørt og må slettes.

Vi skal bistå med å få ryddet opp i dette.

Hvordan er fremdriften ang næringsareal som ikke er sjønære.

Det har tidligere vært drøftet i planforum, men for en tid tilbake. Det vil
bli tatt opp igjen i planforum.

Kan Rådmann sjekke opp ang. strandsonekartlegging med naust og
sjøområder?
Ukjent for rådmann, men skal sjekke opp hva er gjort.

Møtet lukkes etter Kommunelovens § 31.4

Rep. Kristin Reppe Storø: Hva har skjedd ang. denne Polenturen det står skrevet om i Frøya.nå i dag.

Rådmannen orienterte om hele prosessen frå 2014 frem til i dag.

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG NÆRING

118/16
ORIENTERINGER

» Gjennomgang kulturplan vedtatt sak 94/14 i kommunestyremete 28. 08. 14
- Status og videre planer

. Orientering vedr. Gamle Sistranda skole - se vedlagt notat

Situasjonsrapport: Museum - Frøya kommune

Utført: Mai - August 2016

I bakgmnn av kulturplan vedtatt for 2014 - 2019 og kommuneplanens samfunnsdel vedtatt for 2015 - 2027 er
det under planlegging en satsing på museum i Frøya kommune. I perioden mai - august 2016 ble det derfor
utført observasjonsbesøk ved lokaliteter som er knyttet til den museale samlingen kommunen har ansvar for.
I de senere årene har ikke den totale oversikten vært haldt oppdatert, derfor var det nødvendig å kartlegge den
«museale situasjonen» i Frøya kommune.

Her følger en observasjonsbeskrivelse frå de ulike lokalitetene, forslag til utbedringer, samt forslag til hva som
må gjøres for å kunne ivareta kulturarven på en mer tilstrekkelig måte i et langsiktig perspektiv.
Lokaliteter: Gamle Sistranda skole, Bygdetunet, Samlinga «Frøya gjennom tidene», Stabben Fort, Kvisten
lagerplass og Steinalderløypa

GAMLE SISTRANDA SKOLE

Skolebygget står i skolegården til Sistranda skole. Bygningen er skjermet frå omgivelsene ved hjelp av oppsatte
bygg-gjerder.
Situasjonen mndt bygget er uendret de siste åra, lokalene har ingen ftinksjon og det blir ikke utført tilsyn. Det er
ikke kjent at det foreligger en tilstandsrapport av nyere tid.
Driftsleder Svein Ronny Skjønhals opplyser på forespørsel om en uformell uttalelse, at det vil være en relativ
høy kostnad å sette huset i stand. Det opplyses spesielt om at det er sterkt angrepet av muggsopp. Det er ikke
holdt elektrisk oppvanning.



Det er ikke utført noe kostnadsberegning som kan gi et bilde på hva det vil si å gjøre de utbedringene som kreves
for å kunne ta lokalene i bruk.

Skolen har en lengre periode vært gjenstand til diskusjon om dets framtid.
Det kan tenkes 3 altemativer, sett ut fra dagens situasjon.

Alt l) Utføre utbedringer slik at bygget far en funksjon der det står i dag, f.eks som undervisningsrom for klasser
eller gmpper i skolesammenheng. Slik kan skolen eventuelt ivaretas, som en museal gjenstand men likevel med
en funksjonell merverdi.

Alt 2) Plukke det ned, sette umiddelbart opp en utbedret utgave på egnet plass, i en tenkt sammenheng med
satsing på opplevelsespark/folkepark/bygdetun. Bygget vil da ha en funksjon i sammenheng med parken/tunet.
Dette avhenger av prosjektprosessen Folkepark/bygdetun, samt kommunedelplan for Sistranda.

Alt 3) Kondemnering.

119/16
FRØYA KOMMUNES REPRESENTANT I STYRET TIL FRØYA FLYPLASS DA

Vedtak:

Martin Nilsen er Frøya kommunes representant i styret til Frøya Flyplass DA for kommende valgperiode
på 2 år.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 06.09. 16:

Martin Nilsen ba om vurdering av sin habilitet.
Martin Nilsen ble enstemmig vurdert inhabil.

Forslag til vedtak:

Martin Nilsen er Frøya kommunes representant i styret til Frøya Flyplass DA for kommende valgperiode på 2 år.


