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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: 

 
 

 

  

 

Vararepresentanter som møtte: 

 
Ap/Høyre: 

Gunn Heidi Hallaren fra kl. 12.00 

Frp/Sp: 

Ingen 

 

Venstre: 

Vibeke Franch Sehm fra kl. 12.00 

 

 

 

Merknader: 

 
1. Innkalling til møtet med tilleggssakene 167/13 og 168/13 ble enstemmig godkjent. 

2. Kultursjef Knut Arne Strømøy orienterte om status bautaen på Titran og arbeidet vedr. avtale med 

Kystverket om bruk av Sletringen Fyr. 

3. Tilleggssakene 167/13 og 168/13 ble behandlet etter sak 164/13, deretter ble sak 166/13 behandlet, men 

protokollen er ført som om sakslisten ble fulgt. Etter behandling av øvrige saker startet behadling av sak 

165/13- budsjett og handlingsplan.  

 

 

Formannskapsrepresentanter som møtte 2. dag 20.11.13: 
 

Ap/Høyre: 

 Berit Flåmo, ordfører 

Martin Nilsen, varaordfører   

Kristin Reppe Storø 

Helge Borgen 

 

Frp/Sp: 

Vivian Dolen Sørdal 

Aleksander Søreng 

 

Venstre: 

Arvid Hammernes 
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Faste representanter med forfall 20.11.13: 

 
 

 

  

 

Vararepresentanter som møtte 20.11.13: 

 
Ap/Høyre: 

Gunn Heidi Hallaren fra kl. 09.00 

Frp/Sp: 

Ingen 

 

Venstre: 

Vibeke Franch Sehm fra kl. 09.00 

 

 

Merknader: 

 
1. Fortsettelse av sak 165/13 Budsjett 2014 og handlingsplan for 2014 – 2017. 

 

 

Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Helge Borgen 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Harriet Strand 

Sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 

 

Utvalg  : Formannskapet 

Møtedato: 19.11 og 20.11.2013 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

  Innhold 

 
161/13 13/1262   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTENE 22.10.2013 OG 29.10.2013  

 

162/13 12/914   

 RAMMEAVTALE/OPPDRAG MELLOM FRØYA KOMMUNE OG TRØNDERSK 

KYSTKOMPETANSE AS  

 

163/13 13/398   

 ANMODNING OM FORSKUDDSUTBETALING AV INNVILGET STØTTE FRA 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND  

 

164/13 13/784   

 SØKNAD FRA TKK OM STØTTE TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV 

ØYREGIONENS STAND PÅ TRØNDERSK MATFESTIVAL 2013  

 

165/13 13/1258   

 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM FOR 2014 - 

2017  

 

166/13 13/1263   

 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

167/13 13/1287   

 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2013  

 

168/13 13/1304   

 KOKKEKONKURRANSE PÅ GAUSTADBRYGGA- SØKNAD OM ØKONOMISK 

BIDRAG  
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161/13  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTENE 22.10.2013 OG 29.10.2013  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoller fra møtene 22.10 og 29.10.13 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoller fra møtene 22.10 og 29.10.13 godkjennes som framlagt. 

 

  

162/13  

RAMMEAVTALE/OPPDRAG MELLOM FRØYA KOMMUNE OG TRØNDERSK 

KYSTKOMPETANSE AS  

 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig 

 

Formannskapets behandling i møte 19.11.13: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet rammeavtale/oppdrag mellom Frøya kommune og Trøndersk 

kystkompetanse AS for tiden 01.01.14 – 31.12.16. 

2. Kostnadene for 2014 – kr. 200.000 – dekkes over   

 

163/13  

ANMODNING OM FORSKUDDSUTBETALING AV INNVILGET STØTTE FRA KOMMUNALT 

NÆRINGSFOND  

 

 

Vedtak: 

 

1. Huseyin Yildiz innvilges forskuddsutbetaling pålydende kr. 25 000,- av den innvilgede støtten i 

FSKsaknr 97/ 13. 

2. Yildiz må sende inn dokumentasjon på bruken av midlene, i tråd med de lokale retningslinjene. 

Dette må gjøres i forkant eller samtidig med at det sendes inn anmodning om sluttutbetaling av den 

innvilgede støtten.  

 

Enstemmig 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.    Huseyin Yildiz innvilges forskuddsutbetaling pålydende kr. 25 000,- av den innvilgede støtten i FSKsaknr  

       97/ 13. 

2.   Yildiz må sende inn dokumentasjon på bruken av midlene, i tråd med de lokale retningslinjene. Dette må   

      gjøres i forkant eller samtidig med at det sendes inn anmodning om sluttutbetaling av den innvilgede støtten.  
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 164/13  

SØKNAD FRA TKK OM STØTTE TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV 

ØYREGIONENS STAND PÅ TRØNDERSK MATFESTIVAL 2013  

 

 

Vedtak: 

 

1. Trøndersk Kystkompetanse AS innvilges tilskudd fra Næringsfondet i Frøya kommune med inntil 

kr. 75.000 for dekning av utgifter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av felles stand for 

øyregionen på Trøndersk Matfestival i Trondheim 2013. 

2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 

3. Trøndersk Kystkompetanse AS må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra 

tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen, faller tilbudet bort. 

 

Enstemmig 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Trøndersk Kystkompetanse AS innvilges tilskudd fra Næringsfondet i Frøya kommune med inntil kr. 

75.000 for dekning av utgifter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av felles stand for 

øyregionen på Trøndersk Matfestival i Trondheim 2013. 

2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 

3. Trøndersk Kystkompetanse AS må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. 

Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen, faller tilbudet bort. 

 

  

165/13  

BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM FOR 2014 - 2017  

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Budsjettvedtak for 2014 

 

1.1 Rådmannens forslag til budsjett for 2014 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas 

som budsjett for 2014 på rammeområder.  

 

1.2 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og 

handlingsplandokumentet jfr. gebyrregulativ som følger handlingsplandokumentet som vedlegg.  

Foreldrebetaling i barnehage økes ikke.  

Kostpris på mat i barnehage økes 3,0 %. 

Foreldrebetaling til SFO og kostpris på mat økes med 3,0 %. 

Kostpris Sistranda skole økes med 3,0 % 

Elevavgift i kulturskolen økes med 3,0 %. 

Husleie på boliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.  

Husleie på trygdeboliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %. 

Prisen for kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes fra kr. 65,- til kr. 67,- pr. 

porsjon. Emballasje er inkludert i prisen.  

Elevavgift i kulturskolen økes med kommunens deflator, 3,0 %.  

Billettprisene ved Frøya kino økes for barn fra kr. 80,- til kr. 85,- og for voksne fra kr. 120,- til kr. 

125,- 

 

For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget, 

betalingsregulativet og i gebyrregulativet som følger saken som vedlegg.  

 

1.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og 

handlingsplandokumentet.  
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1.4 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og 

finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår 

og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor 

tidligere vedtatt nedbetalingstid.  

 

1.5 Kommunestyret vedtar å låne inn 45 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2014.  

 

1.6 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan 2014 – 2017.  

 

1.7 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er 

nødvendig. 

 

1.8 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte 

vedlegg.  

 

1.9 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.  

 

Investeringsbudsjettet  

Prioriterte investeringstiltak i kroner som er tatt inn i økonomiplan 
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Skattevedtak 2014 

 

1.10 Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av 

eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt 

anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.  

 

1.11  Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2014 til kr. 124 millioner kroner 

i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert 11.11.13. 

 

Verbal del: 

 

Endringer og tillegg i forhold til rådmannens budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram 2014-

2017 

 

Rammeområde rådmannen 

 

Boligkontor: 

Dette er lagt inn som tiltak i rådmannens forslag. Vi ber om at følgende endringer gjøres i forhold til denne 

satsingen: 

Innholdsbeskrivelsen for kontoret viser at det er tenkt som noe langt mere enn et rent boligkontor, noe vi støtter 

fullt ut. Men dette innebærer at navnet på kontoret må endres, slik at det tar opp i seg flere av de funksjoner det 

er tiltenkt. 

 

Innspill til rådmannen: 

Det er viktig at kontoret jobber utadrettet mot tilflyttere, næringsliv, grendalag, idrett og kultur, i tillegg til å ha 

åpen dør feks en dag i uka for henvendelser. 

I tillegg til forslag fra administrasjonen bør følgende funksjoner legges inn i konseptet: 

-kompetanseregistrering tilflyttere 

-"Hilseminister"/ velkomstprogram som inkluderer grenda tilflytteren bosetter seg i. Startpakke? 

-Katalysator for og om mulig få realisert ønskede tiltak fra målgruppa 

-Barn og unge som en viktig målgruppe  

-Prosjekt rettet mot tilflytting bør ha en tilknytning til kontoret slik at resultater av prosjekt evt kan tas videre i 

daglig drift. 

 

Kontoret må ikke bare bli en "pekefunksjon", men et levende og synlig kontor på mange arenaer. 

 

Vi ser dette kontoret som en del av Frøya kommunes strategiske satsing i forhold til rekruttering og det å sikre 

tilstrekkelig arbeidskraft innen alle områder i kommunen.  

Det blir da naturlig å se dette i sammenheng med at Frøya kommune over flere år har vært uten personalsjef. 

Stillingen som leder av det som nå benevnes som Boligkontor endres som en følge av dette til Personal og 

tilflyttingssjef. 

I tillegg til å lede Boligkontoret vil denne stillingen bli tillagt ansvaret for strategisk personalplanlegging i Frøya 

kommune.  

Frøya kommune har behov for å jobbe på et mere strategisk plan knyttet til det å rekruttere, beholde og 

kvalifisere arbeidskraft. Personal og tilflyttingssjefen skal ikke delta i interne prosesser som feks tilsetting i 

enkeltstillinger, men være tilknyttet rådmannens ledergruppe, og ha et overordnet ansvar for at kommunen til 

enhver tid har oversikt over utfordringer knyttet til de områder som er nevnt og slik gjøre oss i stand til å sette 

inn de riktige tiltakene. 

 

Endring budsjett: Økes med kr.200 000. 

 

Anslag skatteinngang økes med kr 550 000  

Avstening Bufferfond reduseres med kr 780 000 

 

Lærlinger: 

Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til lærlinger i Frøya kommune. 

Læringer innenfor pleie og omsorg skal spesielt fokus. Situasjonen på dette området bes rapportert til 

formannskapet en ganger årlig. 
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Rammeområde helse og velferd 

 

Pleie og omsorg 

 

Tilføres tilsammen kr.1 mill i hele planperioden, bla til økning av vikarbudsjettet, buffer i forhold til 

terminalpleie og satsing på hverdagsrehabilitering. 

 

Det investeres også i Foliepakkemaskin til kjøkkenet innenfor ekstrabevilgningen. 

 

Vi ber i tillegg om at pleie og omsorg jobber med organiseringa av tjenesten, bla med tanke  på heltidskultur for 

ansatte.  

Dagens organisering av bla turnus gjør at deltidsstillinger er en nødvendighet. Vi er kjent med at det finnes 

mange måter å organisere en turnus på, også med tanke på å få til en heltidskultur. 

 

Avlastningsboliger for barn og unge, samt sosiale boliger, jfr boligplanens prioriteringer: 

Vi ber om at administrasjonen utreder finansieringsmuligheter gjennom Husbanken, og legger frem en sak til 

politisk behandling allerede i januar 2014 

 

Tolketjenesten: 

Vi ber om at administrasjonen går i dialog med NAV og Hitra kommune ad hvordan vi kan løse utfordringene på 

dette området fremover. 

 

Tillegg drift helse og velferd: kr.1 000 000, hvorav kr.40 000,- til investering. 

 

Rammeområdet oppvekst 

 

Barnehage og skole 

 

SFO forsøk med åpning av SFO i juli på Sistranda skole igangsettes. Erfaringer med dette evalueres høsten 

2014, og videreføring av dette vurderes i budsjettbehandling for 2015. Evalueringen skal danne grunnlag for 

vurdering av åpen SFO også ved de andre skolene på Frøya. 

Driftskonsekvens i 2014, kr 70 000. 

 

Oppgradering av kjøkken ved Nesset barnehage legges inn med kr 70 000,-. 

 

Det settes av kr.35 millioner til finansiering av utbygging Nordskaget oppvekstsenter i 2014. 

 

Rammeområdet Kultur 

 

Frøya kommune skal ha en vedtatt kulturplan innen 01.07. 2014. 

 

Med Idrettsrådets anleggsplan som utganspunkt bevilges kr 250 000,- til et forprosjekt for Golan. Forprosjektet 

skal danne grunnlaget for bla søknad om spillemidler.  

Forprosjektet skal være klart innen 01.04.14. 

 

Samtidig nedsettes det en gruppe som ser på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til 

Frøyahallen og skolen. 

Gruppa skal bestå av : 

Representanter for de største idrettene på Frøya utpekt av Idrettsrådet, en representant for arbeidsinnvandrere og 

en representant for private aktører ( Max Trim AS).  

Administrasjonen stiller med sekretær for gruppa. 

Det forventes at arbeidet i gruppa gjennomføres i løpet av 1. Halvår 2014. 

Forslag til mandat for gruppen utarbeides av administrasjonen og godkjennes av formannskapet i januar 

 

Kulturtimen i skolen tas ut (kr.720 00) 

Kr. 250 000 legges inn til forprosjekt Golan. 

Kunstprosjekt Sula videreføres med kr.50 000,-. 
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Rammeområde teknisk 

 

Investering brannstasjon/innredning brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2014, jfr vedtak i 

kommunestyret i oktober 2013. 

Vi ber om at alternativer utredes for ny brannstasjon i løpet av 2014, og at sak ad dette kommer til ny behandling 

før budsjettbehandlingen for 2015. 

Kr.4,5 mill tas ut av investeringsbudsjettet.» 

 

Tallmessige endringer i forhold til rådmannens forslag, ”Verbal del” vil bli innarbeidet i vedlagte 

budsjettrapporter innen drift og investeringer til høring og kommunestyrets behandling. 

 

Votering over hele budsjett: 

Rådmannens forslag med vedtatte endringer:  Enstemmig.  

 

Formannskapets behandling i møte 20.11.13: 

 

Venstre og Frp fremmet følgende forslag til vedtak: 

 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas med følgende endringer: 

 
«Endring på rådmannens pkt. 1.10: 

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3.  I medhold av eiendomsskatteloven 

§ 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø.  

Eiendomsskattesatsen skal være på 6 promille. 

 

Votering: 

Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 

 

Endring på drift: 

Pkt. 1: 

Rammeområde oppvekst, skole:  

- Vikarbudsjettet for virksomhetene innen skole økes fra kr 150.000,- til 1 mill. kr. 

- Rådmannen utreder åpning av SFO i juli. 

 

Votering: 

Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 

 

Pkt. 2: 

Rammeområde pleie og omsorg:  

- Vikarbudsjettet økes med 1 mill. kr. 

 

Votering: 

Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 

 

Pkt. 3:  

Rammeområde kultur: 

- Fri halleie til barn og unge i Frøyahallen samt gratis svømming i svømmehallen.   

- 10 % stilling øremerket til administrering av «Tour de Frøya» tas bort. 

- Kulturskoletimen tas ut. 

 

Votering: 

Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Pkt. 4: 

Rammeområde rådmann: 

- Norskopplæringen for voksne arbeidsinnvandrere får kr 250.000,- som bevilgning. 

- Organisering av boligkontor m.m. legges fram for politisk behandling.  

 

Votering: 

Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 

 

Ovennevnte tiltak legges inn årlig i planperioden.  Tiltakene med reduksjon i eiendomsskatt, økning av 

vikarbudsjett og økning til norskopplæring finansieres ved reduksjon i overføring til fond og borttak av 

kulturskoletimen.  Fri halleie og gratis svømming finansieres ved reduksjon i behov for bemanning og reduksjon 

i tilskudd til lag og organisasjoner med kr 180.000,-. 

 

Votering: 

Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 

 

Investering: 

Pkt. 1: 

Utbygging av Nordskag oppvekstsenter legges med 17,5 mill. kr i 2014 og 17,5 mill. kr i 2015.   

 

Tiltaket finansieres ved reduksjon i overføring til fond. 

 

Votering: 

Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 

  

Verbal del: 

Pkt. 1: 

Frøya kommune utreder hvordan rekrutteringsbehovet innen oppvekst skal løses ut fra økning i antall 

barnehagebarn og skoleelever fra 2014. 

 

Votering: 

Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 

 

Pkt. 2: 

Den store befolkningsøkningen som vi ser på Frøya, gjør at mange tilflyttere ønsker å bo i grendene.  Spesielt 

har grendene Uttian og Klubben stor pågang om forespørsel etter tomter.  Frøya kommune starter utredning om 

muligheter til nye byggefelt i disse to grendene. 

 

Votering: 

Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 

 

Pkt. 3: 

Ut fra dagens store behov for boliger utredes bygging av seniorboliger/seniorpluss-boliger sammen med private 

aktører.» 

 

Votering: 

Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 

 

Ap/Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Endringer og tillegg i forhold til rådmannens budsjett 2014 og   

økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 

 

Rammeområde rådmannen 

 

Boligkontor: 

Dette er lagt inn som tiltak i rådmannens forslag. Vi ber om at følgende endringer gjøres i forhold til denne 

satsingen: 

Innholdsbeskrivelsen for kontoret viser at det er tenkt som noe langt mere enn et rent boligkontor, noe vi støtter 

fullt ut. Men dette innebærer at navnet på kontoret må endres, slik at det tar opp i seg flere av de funksjoner det 

er tiltenkt. 
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Innspill til rådmannen: 

Det er viktig at kontoret jobber utadrettet mot tilflyttere, næringsliv, grendalag, idrett og kultur, i tillegg til å ha 

åpen dør feks en dag i uka for henvendelser. 

I tillegg til forslag fra administrasjonen bør følgende funksjoner legges inn i konseptet: 

-kompetanseregistrering tilflyttere 

-"Hilseminister"/ velkomstprogram som inkluderer grenda tilflytteren bosetter seg i. Startpakke? 

-Katalysator for og om mulig få realisert ønskede tiltak fra målgruppa 

-Barn og unge som en viktig målgruppe  

-Prosjekt rettet mot tilflytting bør ha en tilknytning til kontoret slik at resultater av prosjekt evt kan tas videre i 

daglig drift. 

 

Kontoret må ikke bare bli en "pekefunksjon", men et levende og synlig kontor på mange arenaer. 

 

Vi ser dette kontoret som en del av Frøya kommunes strategiske satsing i forhold til rekruttering og det å sikre 

tilstrekkelig arbeidskraft innen alle områder i kommunen.  

Det blir da naturlig å se dette i sammenheng med at Frøya kommune over flere år har vært uten personalsjef. 

Stillingen som leder av det som nå benevnes som Boligkontor endres som en følge av dette til Personal og 

tilflyttingssjef. 

I tillegg til å lede Boligkontoret vil denne stillingen bli tillagt ansvaret for strategisk personalplanlegging i Frøya 

kommune.  

Frøya kommune har behov for å jobbe på et mere strategisk plan knyttet til det å rekruttere, beholde og 

kvalifisere arbeidskraft. Personal og tilflyttingssjefen skal ikke delta i interne prosesser som feks tilsetting i 

enkeltstillinger, men være tilknyttet rådmannens ledergruppe, og ha et overordnet ansvar for at kommunen til 

enhver tid har oversikt over utfordringer knyttet til de områder som er nevnt og slik gjøre oss i stand til å sette 

inn de riktige tiltakene. 

 

Endring budsjett: Økes med kr.200 000. 

 

Anslag skatteinngang økes med kr 550 000  

Avstening Bufferfond reduseres med kr 780 000 

 

Lærlinger: 

Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til lærlinger i Frøya kommune. 

Læringer innenfor pleie og omsorg skal spesielt fokus. Situasjonen på dette området bes rapportert til 

formannskapet en ganger årlig. 

 

Votering: 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 

 

Rammeområde helse og velferd 

 

Pleie og omsorg 

 

Tilføres tilsammen kr.1 mill i hele planperioden, bla til økning av vikarbudsjettet, buffer i forhold til 

terminalpleie og satsing på hverdagsrehabilitering. 

 

Det investeres også i Foliepakkemaskin til kjøkkenet innenfor ekstrabevilgningen. 

 

Vi ber i tillegg om at pleie og omsorg jobber med organiseringa av tjenesten, bla med tanke  på heltidskultur for 

ansatte.  

Dagens organisering av bla turnus gjør at deltidsstillinger er en nødvendighet. Vi er kjent med at det finnes 

mange måter å organisere en turnus på, også med tanke på å få til en heltidskultur. 

 

Avlastningsboliger for barn og unge, samt sosiale boliger, jfr boligplanens prioriteringer: 

Vi ber om at administrasjonen utreder finansieringsmuligheter gjennom Husbanken, og legger frem en sak til 

politisk behandling allerede i januar 2014 
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Tolketjenesten: 

Vi ber om at administrasjonen går i dialog med NAV og Hitra kommune ad hvordan vi kan løse utfordringene på 

dette området fremover. 

 

Tillegg drift helse og velferd: kr.1 000 000, hvorav kr.40 000,- til investering. 

 

Votering: 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 

 

Rammeområdet oppvekst 

 

Barnehage og skole 

 

SFO forsøk med åpning av SFO i juli på Sistranda skole igangsettes. Erfaringer med dette evalueres høsten 

2014, og videreføring av dette vurderes i budsjettbehandling for 2015. Evalueringen skal danne grunnlag for 

vurdering av åpen SFO også ved de andre skolene på Frøya. 

Driftskonsekvens i 2014, kr 70 000. 

 

Oppgradering av kjøkken ved Nesset barnehage legges inn med kr 70 000,-. 

 

Det settes av kr.35 millioner til finansiering av utbygging Nordskaget oppvekstsenter i 2014. 

 

Votering: 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 

 

Rammeområdet Kultur 

 

Frøya kommune skal ha en vedtatt kulturplan innen 01.07. 2014. 

 

Med Idrettsrådets anleggsplan som utganspunkt bevilges kr 250 000,- til et forprosjekt for Golan. Forprosjektet 

skal danne grunnlaget for bla søknad om spillemidler.  

Forprosjektet skal være klart innen 01.04.14. 

 

Samtidig nedsettes det en gruppe som ser på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til 

Frøyahallen og skolen. 

Gruppa skal bestå av : 

Representanter for de største idrettene på Frøya utpekt av Idrettsrådet, en representant for arbeidsinnvandrere og 

en representant for private aktører ( Max Trim AS).  

Administrasjonen stiller med sekretær for gruppa. 

Det forventes at arbeidet i gruppa gjennomføres i løpet av 1. Halvår 2014. 

Forslag til mandat for gruppen utarbeides av administrasjonen og godkjennes av formannskapet i januar 

 

Kulturtimen i skolen tas ut (kr.720 00) 

Kr. 250 000 legges inn til forprosjekt Golan. 

Kunstprosjekt Sula videreføres med kr.50 000,-. 

 

Votering: 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 

 

Rammeområde teknisk 

 

Investering brannstasjon/innredning brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2014, jfr vedtak i 

kommunestyret i oktober 2013. 

Vi ber om at alternativer utredes for ny brannstasjon i løpet av 2014, og at sak ad dette kommer til ny behandling 

før budsjettbehandlingen for 2015. 

Kr.4,5 mill tas ut av investeringsbudsjettet.» 

 

Votering: 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
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Votering over hele budsjett: 

Rådmannens forslag med vedtatte endringer:  Enstemmig  

 

Innstilling: 

 

Budsjettvedtak for 2014 

 

1.10 Rådmannens forslag til budsjett for 2014 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas som 

budsjett for 2014 på rammeområder.  

 

1.11 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og 

handlingsplandokumentet jfr. gebyrregulativ som følger handlingsplandokumentet som vedlegg.  

Foreldrebetaling i barnehage økes ikke.  

Kostpris på mat i barnehage økes 3,0 %. 

Foreldrebetaling til SFO og kostpris på mat økes med 3,0 %. 

Kostpris Sistranda skole økes med 3,0 % 

Elevavgift i kulturskolen økes med 3,0 %. 

Husleie på boliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.  

Husleie på trygdeboliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %. 

Prisen for kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes fra kr. 65,- til kr. 67,- pr. 

porsjon. Emballasje er inkludert i prisen.  

Elevavgift i kulturskolen økes med kommunens deflator, 3,0 %.  

Billettprisene ved Frøya kino økes for barn fra kr. 80,- til kr. 85,- og for voksne fra kr. 120,- til kr. 125,- 

 

For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget, 

betalingsregulativet og i gebyrregulativet som følger saken som vedlegg.  

 

1.12 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og 

handlingsplandokumentet.  

 

1.13 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og 

finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å 

inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt 

nedbetalingstid.  

 

1.14 Kommunestyret vedtar å låne inn 45 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2014.  

 

1.15 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan 2014 – 2017.  

 

1.16 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig. 

 

1.17 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.  

 

1.18 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.  

 

Investeringsbudsjettet  

Prioriterte investeringstiltak i kroner som er tatt inn i økonomiplan 
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Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2017

Adresseprosjekt 220 000 220 000 220 000 0

Asfaltprogram kommunale veier 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Brannvernanlegg - kommunehuset 300 000 0 0 0

Dyrøy boligfelt 4 000 000 0 0 0

Fiskerihavn Siholmen 10 000 000 0 0 0

Fremføring av vann Kverva og Dyrøy biligfelt 3 000 000 0 0 0

Hovedkloakk Kverva og Dyrøy boligfelt 3 000 000 0 0 0

IKT-investeringer 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Inventar brannstasjon 500 000 0 0 0

Kloakkutbygging 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Kombinert tankvogn 0 0 1 000 000 0

Kvalitetsheving DEK 250 000 250 000 0 0

Kverva boligfelt 5 000 000 0 0 0

Lift til uteetaten 375 000 0 0 0

Nordhamarvika - finansiering av asfalt 12 000 000 0 0 0

Nordhamarvika næringsområde 10 000 000 0 0 0

Ny Brannbil 0 0 2 500 000 0

Ny Brannstasjon 4 000 000 0 0 0

Omlegging av vannforskyvning Sistranda 2 000 000 0 0 0

Opprusting Dyrøy oppvekstsenter 0 1 000 000 0 0

Opprusting Frøya kommunehus 2 000 000 0 0 0

Påkostning kommunale bygg 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Sak- og arkivsystem 500 000 0 0 0

Skarpneset næringsområde 5 000 000 0 0 0

Sluttbevilgning nytt renseanlegg 4 000 000 0 0 0

Trafikksikkerhetstiltak 500 000 500 000 500 000 500 000

Utbedring kaier øyrekka 3 000 000 0 0 0

Utbedring kommunale kaier 0 0 1 000 000 1 000 000

Utenomhus Sistranda skole 3 000 000 0 0 0

Vannforskyning Nordhammarvik - tillegg 3 000 000 0 0 0

Varmeanl. Frøya Kultur- og Kompetansesent. 2 000 000 0 0 0

Vassverk - Utskifting av eternett Nesset-Dyrvik 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Totale investeringer 87 645 000 9 970 000 13 220 000 9 500 000

FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT 2014-2017

 
 

Skattevedtak 2014 

 

1.10 Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av 

eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i 

sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.  

 

1.12  Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2014 til kr. 124 millioner kroner i 

henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert 11.11.13. 

 

  

166/13  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Arthur Gipling orienterte om status salg av kommunale eiendommer. 

 

Ordfører orienterte om: 

- orientering om SLT kommer i FSK-møte i januar 

- Livsglede for eldre 
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167/13  

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2013  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 tas til orientering. 

 

Enstemmig 

 

Innstilling: 

 

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 tas til orientering. 

 

  

168/13  

KOKKEKONKURRANSE PÅ GAUSTADBRYGGA- SØKNAD OM ØKONOMISK BIDRAG  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune bidrar med inntil kr. 25.000 som vertskommune for programmet Masterchef 

Sverige, som tas opp på Gaustadbrygga på Titran 21.november d.å. 

2. Beløpet dekkes over post Reserverte tilleggsbevilgninger 

 

Enstemmig 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune bidrar med inntil kr. 25.000 som vertskommune for programmet Masterchef Sverige, som 

tas opp på Gaustadbrygga på Titran 21.november d.å. 

2. Beløpet dekkes over post Reserverte tilleggsbevilgninger 

 

  


