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79/15  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.05.15  

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19.05.15 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19.05.15 godkjennes som framlagt. 

  

 

80/15  

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014  

 

 

Vedtak: 

 

Årsberetning og regnskap for 2014 godkjennes som framlagt. 

  

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsberetning og regnskap for 2014 godkjennes som framlagt. 

 

  

81/15  

DISPONERING AV OVERSKUDD FRA DRIFTS- OG 

INVESTERINGSREGNSKAPET 2014  

 

 

Vedtak: 

 

I forbindelse med disponering av årets regnskapsmessige mindre forbruk gjøres 

følgende budsjettmessige endringer: 

 

Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 ( 275.152,13) 

Avs. 

t.Disposisjonsfond   15400.9000.880 275.152,13 

       

Disp. av mindreforbruk invest.regnskapet 09300.9000.880 (23.733.351,54) 

Avs. til investeringsfond 05480.9000.880 23.733.351,54 

 

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 

I forbindelse med disponering av årets regnskapsmessige mindre forbruk gjøres følgende 

budsjettmessige endringer: 

 

Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 ( 275.152,13) 

Avs. 

t.Disposisjonsfond   15400.9000.880 275.152,13 

       

Disp. av mindreforbruk invest.regnskapet 09300.9000.880 (23.733.351,54) 

Avs. til investeringsfond 05480.9000.880 23.733.351,54 

 

  

82/15  

INNDEKNING AV PREMIEAVVIK FRA REGNSKAP 2014  

 

 

Vedtak: 

 

Premieavvik fra 2014 foreslås inndekket ved følgende budsjettmessige endringer: 

 

10907.1101.171 Premieavvik KLP +  Kr.   9.433.937,- 

10997.1101.171 Arb.giv.avg. premieavvik 

KLP 

+  ”         481.131,- 

10908.1101.171 Premieavvik SPK -   ”         768.624,- 

10998.1101.171 Arb.giv.avg. premieavvik 

SPK 

-   ”           39.200,- 

19400.1101.171 Bruk av disposisjonsfond -   Kr.  9.107.244,- 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Premieavvik fra 2014 foreslås inndekket ved følgende budsjettmessige endringer: 

 

10907.1101.171 Premieavvik KLP +  Kr.   9.433.937,- 

10997.1101.171 Arb.giv.avg. premieavvik 

KLP 

+  ”         481.131,- 

10908.1101.171 Premieavvik SPK -   ”         768.624,- 

10998.1101.171 Arb.giv.avg. premieavvik 

SPK 

-   ”           39.200,- 

19400.1101.171 Bruk av disposisjonsfond -   Kr.  9.107.244,- 

 

  

83/15  

ÅRSMELDING 2014- KULTUR OG NÆRING  

 

 

Vedtak: 
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Årsmelding fra kultur og næring tas til orientering. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding fra kultur og næring tas til orientering 

 

 

  

84/15  

VEIADRESSERINGSPROSJEKTET: OMADRESSERING, NYE VEINAVN OG 

GRENDENAVN  

 

 
Vedtak: 

1. Frøya kommunen vedtar følgende omadresseringer: 

a. Titerveien endres til Titranveien 

b. Nesaveien endres til Nessaveien 

c. Vadvikveien endres til Vavika 

d. Langheiveien endres til Langheia 

e. Jakobskagsveien endres til Jakobskaget 

f. Staulan endres til Stølan 

g. Bergaveien endres til Bergeveien 

h. Innersiveien endres til Innersian nedre 

i. Øvre Innersiveien endres til Innersian øvre 

j. Grønnskagveien endres til Grønskaget 

k. Storheiveien endres til Storheia 

l. Beinskardveien endres til Beinskaret 

m. Bekkelvveien endres til Bekkelva 

n. Siholmveien endres til Siholmen 

o. Vardeveien endres til Valan 

p. Bustiveien endres til Bustin 

q. Yttersiveien endres til Yttersian 

r. Melkhaugveien endres til Melkhauan 

s. Merksteinveien endres til Merkstein 

t. Skardaveien endres til Skalet 

u. Mellomveien endres til Utmarksgrensa 

v. Ørndalsveien endres til Ørndal 

w. Sørveien endres til Innersian søndre 

x. Nere Midtsiveien endres til Midtsian nedre 

y. Øvre Midtsiveien endres til Midtsian øvre 

z. Myranveien enders til Myran 

æ. Kreklingveien endres til Bekken 

ø. Rabbasvingen endres til Rabbafeltet 

å. Rabbastien endres til Rabben 

aa. Rabbaveien endres til Innerrabben 

bb. Åkervikhaugan endres til Åkervikhauan 

cc. Straumskagveien endres til Strømskagveien 

dd. Måsøyvalveien endres til Måsøvalveien 

 

2. Frøya kommune vedtar følgende veinavn og grendenavn 

a. Valvågveien (kode: 20148) 

b. Gurvikdalsveien (kode: 20124) 
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c. Industriveien (kode: 20193) 

d. Gurvikdalen (grendenavn) 

 

Enstemmig.  

 

Punkt 1: 

De siste innspillene gitt fra Sistranda grendalag innarbeides i endringene, dvs at forslagene 

imøtekommes. 

 

Enstemmig. 

 

Punk 2: 

Endring av Mellomveien til Utmarksgrensa sjekkes ut med Sistranda grendalag.  

 

Enstemmig. 

 

Punkt 3: 

Når det gjelder innspill fra Nordskaget og Kverva grendalag ser vi at kun deler av disse er 

imøtekommet. Grendalaget har forslag som går ut over egne naturlige genser, og vi finner det 

unaturlig at de kan avgjøre veinavn på plasser de selv ikke tilhører.  

Ønsket om å dele opp Titranveien i flere parseller er sterkt, og vi finner å kunne imøtekomme 

to av disse. Vi ber derfor om at forslaget om Nordskagveien og Kvervaveien imøtekommes. 

Resten av veien mot Titran kalles Titranveien. 

 

Dersom dette går på tvers av opprinnelig vedtak i kommunestyret hva gjelder parselleringen, 

ber vi om at dette kommer opp som en ny sak. 

 

Forslaget falt med 3 mot 2. Avgitt fra rep. Berit Flåmo Ap og rep. Kristin Reppe Storø Ap 

 

Behandling: 

 

Følgende forslag til tillegg/endring fra Ap: 

 

Punkt 1: 

De siste innspillene gitt fra Sistranda grendalag innarbeides i endringene, dvs at forslagene 

imøtekommes. 

 

Punk 2: 

Endring av Mellomveien til Utmarksgrensa sjekkes ut med Sistranda grendalag.  

 

Punkt 3: 

Når det gjelder innspill fra Nordskaget og Kverva grendalag ser vi at kun deler av disse er 

imøtekommet. Grendalaget har forslag som går ut over egne naturlige genser, og vi finner det 

unaturlig at de kan avgjøre veinavn på plasser de selv ikke tilhører.  

Ønsket om å dele opp Titranveien i flere parseller er sterkt, og vi finner å kunne imøtekomme to av 

disse. Vi ber derfor om at forslaget om Nordskagveien og Kvervaveien imøtekommes. Resten av 

veien mot Titran kalles Titranveien. 

Dersom dette går på tvers av opprinnelig vedtak i kommunestyret hva gjelder parselleringen, ber vi 

om at dette kommer opp som en ny sak. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunen vedtar følgende omadresseringer: 

a. Titerveien endres til Titranveien 

b. Nesaveien endres til Nessaveien 

c. Vadvikveien endres til Vavika 

d. Langheiveien endres til Langheia 

e. Jakobskagsveien endres til Jakobskaget 

f. Staulan endres til Stølan 

g. Bergaveien endres til Bergeveien 

h. Innersiveien endres til Innersian nedre 

i. Øvre Innersiveien endres til Innersian øvre 

j. Grønnskagveien endres til Grønskaget 

k. Storheiveien endres til Storheia 

l. Beinskardveien endres til Beinskaret 

m. Bekkelvveien endres til Bekkelva 

n. Siholmveien endres til Siholmen 

o. Vardeveien endres til Valan 

p. Bustiveien endres til Bustin 

q. Yttersiveien endres til Yttersian 

r. Melkhaugveien endres til Melkhauan 

s. Merksteinveien endres til Merkstein 

t. Skardaveien endres til Skalet 

u. Mellomveien endres til Utmarksgrensa 

v. Ørndalsveien endres til Ørndal 

w. Sørveien endres til Innersian søndre 

x. Nere Midtsiveien endres til Midtsian nedre 

y. Øvre Midtsiveien endres til Midtsian øvre 

z. Myranveien enders til Myran 

æ. Kreklingveien endres til Bekken 

ø. Rabbasvingen endres til Rabbafeltet 

å. Rabbastien endres til Rabben 

aa. Rabbaveien endres til Innerrabben 

bb. Åkervikhaugan endres til Åkervikhauan 

cc. Straumskagveien endres til Strømskagveien 

dd. Måsøyvalveien endres til Måsøvalveien 

 

2. Frøya kommune vedtar følgende veinavn og grendenavn 

a. Valvågveien (kode: 20148) 

b. Gurvikdalsveien (kode: 20124) 

c. Industriveien (kode: 20193) 

d. Gurvikdalen (grendenavn) 

  

85/15  

BOLIG BRUKER MOA  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å bygge en tomannsbolig i Moa.  

 

Investeringsbudsjettet for 2015 belastes. 

 

Før tiltak settes i gang lages en detaljert beskrivelse for prisinnhenting som politisk behandles, 

slik at man får sikkerhet før budsjettpris før arbeidene bestilles. 
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Enstemmig. 

 

Behandling: 

 

Følgende omforrente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å bygge en tomannsbolig i Moa.    

Investeringsbudsjettet for 2015 belastes.   

 

Før tiltak settes i gang lages en detaljert beskrivelse for prisinnhenting som politisk behandles, slik at 

man får sikkerhet for budsjettpris før arbeidene bestilles.   

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å bygge en enmannsbolig i Moa.  

 

Investeringsbudsjettet for 2015 belastes. 

 

Før tiltak settes i gang lages en detaljert beskrivelse for prisinnhenting som politisk behandles, slik at 

man får sikkerhet før budsjettpris før arbeidene bestilles. 

 

  

86/15  

AVLASTNINGSENHET FOR 4 BARN  

 

 

Vedtak: 

 

Det «gamle helsesenteret» omreguleres til boligformål. 

 

Frøya kommunestyre vedtar å bygge om deler av helsesenteret til avlastningsenhet for 4 barn 

forutsatt at omregulering til boligformål blir foretatt. 

 

Investeringsbudsjettet for 2015 belastes. 

 

Før tiltak settes i gang lages en detaljert beskrivelse for prisinnhenting som politisk behandles, 

slik at man får sikkerhet før budsjettpris før arbeidene bestilles. 

 

Enstemmig 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det «gamle helsesenteret» omreguleres til boligformål. 

 

Frøya kommunestyre vedtar å bygge om deler av helsesenteret til avlastningsenhet for 4 barn forutsatt 

at omregulering til boligformål blir foretatt. 

 

Investeringsbudsjettet for 2015 belastes. 

 

Før tiltak settes i gang lages en detaljert beskrivelse for prisinnhenting som politisk behandles, slik at 

man får sikkerhet før budsjettpris før arbeidene bestilles. 
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87/15  

OPPSTART AV HELSEFAGARBEIDERUTDANNING FOR INNVANDRERE (HEFFI)  

 

 

Vedtak: 

1. ”Helsefagarbeiderutdanning for innvandrere – Heffi modellen” godkjennes som et  4 

årig utdanningsprosjekt i Frøya og Hitra kommuner, med oppstart høsten 2015 / nyttår 

2016. Dette forutsetter bidrag fra Fylkeskommune og Fylkesmann som vist i tabell 3.  

2.  Antall lærlingeplasser innen helsearbeiderfaget økes i forhold til antall elever som 

starter på utdanningsløpet. 

3. Avlønning av lærlingene etter ”Heffi-modellen” skjer etter en tre års modell:     

1.halvår 30 % av fagarbeidelønn, 2. halvår 35%, 3 halvår 40%, 4.halvår 50%, 5.halvår 

65 % og 6.halvår 80% av fagarbeiderlønn( jfr. Hovedtariffavtalens § 6.1.3) 

4. Kommunene er forpliktet til å tilrettelegge for mottak av lærlingene i praksisfeltet. 

Dette medfører også en styrking av personalets veilederkompetanse som skal veilede 

våre innvandrere ute i praksisfeltet. 

5. Kommunens utgifter innarbeides i kommunenes økonomiplan 2016-2020 

6. Det forutsettes at det gjøres likelydende vedtak i Frøya og Hitra kommuner 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. ”Helsefagarbeiderutdanning for innvandrere – Heffi modellen” godkjennes som et  4 årig 

utdanningsprosjekt i Frøya og Hitra kommuner, med oppstart høsten 2015 / nyttår 2016. 

Dette forutsetter bidrag fra Fylkeskommune og Fylkesmann som vist i tabell 3.  

2. Antall lærlingeplasser innen helsearbeiderfaget økes i forhold til antall elever som starter på 

utdanningsløpet. 

3. Avlønning av lærlingene etter ”Heffi-modellen” skjer etter en tre års modell:     1.halvår 30 % 

av fagarbeidelønn, 2. halvår 35%, 3 halvår 40%, 4.halvår 50%, 5.halvår 65 % og 6.halvår 

80% av fagarbeiderlønn( jfr. Hovedtariffavtalens § 6.1.3) 

4. Kommunene er forpliktet til å tilrettelegge for mottak av lærlingene i praksisfeltet. Dette 

medfører også en styrking av personalets veilederkompetanse som skal veilede våre 

innvandrere ute i praksisfeltet. 

5. Kommunens utgifter innarbeides i kommunenes økonomiplan 2016-2020 

6. Det forutsettes at det gjøres likelydende vedtak i Frøya og Hitra kommuner 
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88/15  

TV-AKSJONEN NRK 2015  

 

Vedtak: 

 

Kommunekomiteen for TV aksjonen 2015 sammensettes slik: 

 

Ordfører  

Varaordfører  

Frivilligsentralen  

Naturvernforbundet 

OSK 

Frøya ungdomsråd 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunekomiteen for TV aksjonen 2015 sammensettes slik: 

 

Ordfører  

Varaordfører  

Frivilligsentralen  

Naturvernforbundet 

OSK 

Frøya ungdomsråd 

 

  

89/15  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

  

90/15  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Vedtak: 

 

Oeienterte fra møte med foreldre og ansatte ved Dyrøy oppvekstsenteret etter medieoppslagene etter 

forrige Formannskapsmøte vedr. overkapasitet på barnehageplasser. 

 

Rep.Kristin Reppe Storø: Hvorfor er det ikke lagd en plan over oppussing av oppvekstsenteret? 

             Tenk helhetlig når det skal utbedres. 

 

Rådmann:             Det er satt ned en gruppe som arbeider med dette. 

 

Rådmann:           Hvis vi må stenge en avd ved Nesset bhg. Hvordan å vareta de barna? 

 

Rep.Kristin Reppe Storø: Det viktigste her er at foreldre og barn blir hørt.  

 

Ordfører: Hovedutvalg for drift får vurdere dette og komme tilbake til Kommunestyret 

med ny sak. 
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Rep. Arvid Hammernes: Her bør det være en plan på bruk av det bygget som da blir stående tomt. 

 

Rep. Helge Borgen: Barnehage avd. er midlertidlig, og dette bør Hovedutvalg for drift se på. Hva 

med  flyktningebolig? 

 

Rep. Kristin Reppe Storø: Se på befolkningsveksten på Nesset. Er det behov for boliger i fremtiden. 

 

Ordfører:   Ikke lurt og gjøre noe midlertidlig nå. Vi bør ikke komme i samme situasjon 

som  

                                           ved Dyrøy. 

  

Rep. Martin Nilsen: Hva med svaret jeg etterlyste ang. Sletringens venner. 

 

Rådmann:   Får svar i brevsform. 

 

Martin:  Holahauan. Det er fortsatt ikke lagt inn på vår hjemmeside?  

 

Ordfører:  Hjemmesiden vår er ikke god. Avventer svar fra Rådmann.  

 

Det vil bli utlyst etter ny økonomisjef.  

 

 

Møtet lukkes i sak etter Kommuneloven §31.pkt.5   
Politisk-  og administrativ ledelse på Frøya er bedt om å ta møte med Politisk-  og administrativ ledelse på på 

Hitra. 

 

 

 


