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PS 23/16 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 12.04.2016

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 17/16 Orienteringer fra ordfører
RS 18/16 Orientering Værnesregion

PS 24/16 Innføring av 5-dagers skoleuke
Rådmannens forslag til vedtak:
1. 5 dagers skole uke innføres fra med Skolestart høsten 2016, fra og med skoleåret 2016/2017.
2. Økonomiske konsekvenser innarbeides med budsjettjusteringer i Tertialrapport 1 2016, og
legges til grunn som forutsetning for økonomiplanperioden 2017 - 2020
3. Vedtaket oversendes fylkesmannen til orientering

Behandling i Formannskapet - 12.04.2016

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 26.04.16:
1.
2.
3.

5 dagers skole uke innføres fra med skolestart høsten 2016, fra og med skoleåret 2016/2017.
Økonomiske konsekvenser innarbeides med budsjettjusteringer i tertialrapport 1 2016, og
legges til grunn som forutsetning for økonomiplanperioden 2017 - 2020
Vedtaket oversendes fylkesmannen til orientering

PS 25/16 Bestandsplan elg og hjort 2016 - 2019 med avskytingsavtale 2016 -2019.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre sitt utkast til bestandsplan og avskytingsavtale for elg og
hjort i Frosta kommune for 2016 – 2020 godkjennes som omsøkt, jf. kravene gitt i forskrift om
forvaltning av hjortevilt.

2. Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre sine omforente bestandsmål for henholdsvis elg og hjort
videreføres som kommunens bestandsmål for elg, jf. hjorteviltforskriften § 3.
a. Elgbestand skal ha en størrelse som gir en avkastning på 30 elger/år gjennom ordinær jakt og
ikke stedegen elg i et område avgrenset til de vestre delene av kommunen utenfor en
tiltaksgrense trukket fra Manneset i rett linje til Frosta kirke og deretter etter fylkes- og
kommunevei til Holmberget
b. Det skal være en lav hjorteviltbestand i kommunen og ikke stedegen hjort i et område
avgrenset til de vestre delene av kommunen utenfor en tiltaksgrense trukket fra Manneset i
rett linje til Frosta kirke og deretter etter fylkes- og kommunevei til Holmberget.
Behandling i Formannskapet - 12.04.2016

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 26.04.16:
1.
2.
a.

b.

Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre sitt utkast til bestandsplan og avskytingsavtale for elg
og hjort i Frosta kommune for 2016 – 2020 godkjennes som omsøkt, jf. kravene gitt i forskrift
om forvaltning av hjortevilt.
Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre sine omforente bestandsmål for henholdsvis elg og
hjort videreføres som kommunens bestandsmål for elg, jf. hjorteviltforskriften § 3.
Elgbestand skal ha en størrelse som gir en avkastning på 30 elger/år gjennom ordinær jakt og
ikke stedegen elg i et område avgrenset til de vestre delene av kommunen utenfor en
tiltaksgrense trukket fra Manneset i rett linje til Frosta kirke og deretter etter fylkes- og
kommunevei til Holmberget.
Det skal være en lav hjorteviltbestand i kommunen og ikke stedegen hjort i et område
avgrenset til de vestre delene av kommunen utenfor en tiltaksgrense trukket fra Manneset i
rett linje til Frosta kirke og deretter etter fylkes- og kommunevei til Holmberget.

PS 26/16 Salgsbevilling for alkohol perioden 01.07.2016 - 30.06.2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Coop Frosta, Extra innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7% i perioden
01.07.16 til 30.06.20.
2. Salgsbevillingen gjelder i forretningens lokaler på Frosta.
3. Salg skal skje i henhold til Frosta kommunes forskrift for salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikk.
4. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Vegard Vold.
5. Som stedfortreder godkjennes Oddbjørg Engløkk.
6. Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Behandling i Formannskapet - 12.04.2016

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
2. Coop Frosta, Extra innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7% i perioden
01.07.16 til 30.06.20.
2. Salgsbevillingen gjelder i forretningens lokaler på Frosta.
3. Salg skal skje i henhold til Frosta kommunes forskrift for salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikk.
4. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Vegard Vold.
5. Som stedfortreder godkjennes Oddbjørg Engløkk.
6. Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

PS 27/16 Salgsbevilling for alkohol perioden 01.07.2016 - 30.06.2020
Rådmannens forslag til vedtak:
3. NG Kiwi Midt Norge AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7% i
perioden 01.07.16 til 30.06.20.
2. Salgsbevillingen gjelder i forretningens lokaler på Frosta.
3. Salg skal skje i henhold til Frosta kommunes forskrift for salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikk.
4. Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Jeanine Leverås.
5. Som stedfortreder godkjennes Hanne Aag.
6. Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Behandling i Formannskapet - 12.04.2016

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
1.

NG Kiwi Midt Norge AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7% i
perioden 01.07.16 til 30.06.20.

2.

Salgsbevillingen gjelder i forretningens lokaler på Frosta.

3.

Salg skal skje i henhold til Frosta kommunes forskrift for salgs- og skjenketider for
alkoholholdig drikk.

4.

Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Jeanine Leverås.

5.

Som stedfortreder godkjennes Hanne Aag.

6.

Årlig bevillingsgebyr beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

