
FRØYA KOMMUNE 

KOMMUNALT BRUKERRÅD Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 

Møterom A 18.04.2018 09:00 - 11:00 

 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  

Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

Medlemmene i kommunalt brukerråd møtes til befaring på Rabben Marina etter møtet.  
 

 

Sakliste: 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

7/18 18/915   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.02.18  

 

8/18 18/910   

 HØRING KOMMUNALT BRUKERRÅD - UTBYGGING - DYRØY 

OPPVEKSTSENTER  

 

9/18 18/911   

 ORIENTERINGER  

 

 

 

 

Sistranda, 11.04.18 

 

  Heidi Taraldsen  

  Leder 

  Janne Andersen Sandvik  

  Sekretær 

  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

www.froya.kommune.no. 

 



Saknr: 7/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunalt Brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

18.04.2018 

Arkivsaksnr: 

18/915 

Sak nr: 

7/18 

Saksbehandler: 

Janne Andersen 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

7/18 Kommunalt Brukerråd 18.04.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.02.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 28.02.18 godkjennes som fremlagt.  

 

Vedlegg: 

 

Protokoll kommunalt brukerråd 28.02.18. 

 

 



Saknr: 8/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunalt Brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

18.04.2018 

Arkivsaksnr: 

18/910 

Sak nr: 

8/18 

Saksbehandler: 

Janne Andersen 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

8/18 Kommunalt Brukerråd 18.04.2018 

 

HØRING KOMMUNALT BRUKERRÅD - UTBYGGING - DYRØY OPPVEKSTSENTER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunalt brukerråd gir følgende uttalelse til sak om utbygging Dyrøy oppvekstsenter:  

 

Vedlegg: 

 

Saksframlegg med vedlegg og saksprotokoll FSK.  

 

Saksopplysninger:   

 

Se vedlegg. 

 



Saknr: 9/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunalt Brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

18.04.2018 

Arkivsaksnr: 

18/911 

Sak nr: 

9/18 

Saksbehandler: 

Janne Andersen 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

9/18 Kommunalt Brukerråd 18.04.2018 

 

ORIENTERINGER  

 

 

Kitt Julie Hansen fra Teknisk avdeling kommer med en orientering vedr. Dyrøy ferjeleie. 

 

Otto Falkenberg fra Tekninsk avdeling kommer med en orientering vedr. universell utforming Frøya 

Herredshus.



Saknr: 9/18 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/915    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunalt Brukerråd 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.02.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 28.02.18 godkjennes som fremlagt.  

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll kommunalt brukerråd 28.02.18. 

 

 

 

 

 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/910    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunalt Brukerråd 

 

HØRING KOMMUNALT BRUKERRÅD - UTBYGGING - DYRØY 

OPPVEKSTSENTER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunalt brukerråd gir følgende uttalelse til sak om utbygging Dyrøy 

oppvekstsenter:  

 

 

Vedlegg: 

 

Saksframlegg med vedlegg og saksprotokoll FSK.  

 

Saksopplysninger:   

 

Se vedlegg. 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 10.04.2018 

Sak: 55/18  Arkivsak: 18/803 

 

SAKSPROTOKOLL - UTBYGGING - DYRØY OPPVEKSTSENTER  

 

Vedtak: 

1. Formannskapet anbefaler at en går videre med prosjektet i samsvar med  

alternativ 1  

Byggetrinn 1: Nybygg 500 m2 med barnehage, musikkrom og personalavdeling. Ønsket 

byggestart sommer/tidlig høst 2018. Antatt overtakelse ca. 1. april 2019. Stipulert 

prosjektkostnad 500 m2 x 30.000 kr = 15 millioner kr. 

Byggetrinn 2: Ombygging/totalrehabilitering eksisterende bygg. Dette må/bør komme i 

direkte forlengelse av byggetrinn 1. Anslått byggeperiode april-desember 2019. Stipulert 

prosjektkostnad 500 m2 x 18.000 kr = 9 millioner kr.  

 

Totalt begge byggetrinn 24 mill. inkl. MVA 

 

2. Prosjektet finansieres slik: 

  2018 2019 

Investeringsbudsjettet 8 000 000   

Disposisjonsfondet 7 000 000   

Investeringsbudsjettet   9 000 000 

Totalt 24 000 000 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Otto Falkenberg Arkiv: GNR 60/43  

Arkivsaksnr.: 18/803    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

UTBYGGING - DYRØY OPPVEKSTSENTER  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet anbefaler at en går videre med prosjektet i samsvar med  

alternativ 1  

Byggetrinn 1: Nybygg 500 m2 med barnehage, musikkrom og 

personalavdeling. Ønsket byggestart sommer/tidlig høst 2018. Antatt 

overtakelse ca. 1. april 2019. Stipulert prosjektkostnad 500 m2 x 30.000 kr = 

15 millioner kr. 

Byggetrinn 2: Ombygging/totalrehabilitering eksisterende bygg. Dette 

må/bør komme i direkte forlengelse av byggetrinn 1. Anslått byggeperiode 

april-desember 2019. Stipulert prosjektkostnad 500 m2 x 18.000 kr = 9 

millioner kr.  

 

Totalt begge byggetrinn 24 mill. 

 

2. Prosjektet finansieres slik: 

 2018 2019 

Investeringsbudsjettet 8 000 000  

Disposisjonsfondet 7 000 000  

Investeringsbudsjettet  9 000 000 

Totalt 24 000 000 

 

 

Vedlegg: 

Situasjonsplan alt. 1 

Plan 1. etasje alt. 1 

Plan 1. etasje alt. 2A 



Plan 1. etasje alt. 2B 

Plan mulig redusert byggetrinn 1 i alt. 2 (barnehage) 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

 

Saksopplysninger:   

Oppdrag iht. vedtak i kommunestyret 1.6.17: planlegging for oppgradering/utbygging av 

Dyrøy oppvekstsenter i etappevis utbygging i tråd med utvikling av barnetallet  (inntil 50 

elever i skolen og 2 avdelings barnehage for 27 barn). Dyrøy oppvekstsenter er sterkt 

nedslitt og har et akutt behov for vedlikehold og oppgradering. Det har vært arbeidet med 

planer for mindre vedlikehold og oppgraderinger siden årsskiftet 2014/2015 uten at tiltak av 

betydning er gjennomført 

 

On arkitekter ble engasjert i november 2017 og første skisseutkast til planløsning forelå 

desember 2017. Forslaget (alternativ 1) viser ombygging av eksisterende skole og tilbygg på 

ca. 500 m2 for ny barnehage og personalavdeling. Etter bearbeiding i samråd med 

oppdragsgiver ble forslaget i alt vesentlig oppfattet å gi en god løsning på oppgaven.  

Målsettingen har vært byggestart sommer 2018 med ferdigstilling av tilbygget så raskt som 

mulig som et første byggetrinn. Det anses som en fordel med en kontinuerlig byggeprosess 

slik at byggetrinn 2 (ombygging eks. skolebygg) kommer i direkte forlengelse av byggetrinn 

1 (tilbygget). 

 

På grunn av byggeprosjektets størrelse ble det antatt at dette vil i vesentlig grad overstige 

tilgjengelige midler på 8 millioner i budsjettet for 2018 (ca. 3 millioner i overføring fra 2017 

og 5 millioner i investeringsbudsjettet for 2018). 

 

På grunnlag av skisseforslaget ble det fra oppdragsgiver anslått en byggekostnad for nybygg 

på 500 m2 a 28.000 kr = 14 millioner. For rehabilitering av eksisterende bygg 500 m2 a 

14.000 = 7 milloioner kr. Totalt ca. 21 mill.  

Arkitekten ga tilbakemelding på at  anslått kostnad for rehabiliteringen av eks. bygg var for 

lav og trolig også kostnaden for nybygget. 

En skjønnsmessig oppgradering av kostnadsoverslaget kan da bli: Nybygg 500 m2 a 30.000 = 

15 mill. og rehabilitering eks. bygg 500 m2 a 18.000 = 9 mill. Totalt 24 mill. 

Dette er et grovt anslag og må tas med alle forbehold. 

 

Dette kostnadsbildet ble vurdert som problematisk i forhold til de foreliggende økonomiske 

rammer. Arkitekten ble derfor bedt om å vurdere muligheter for å redusere arealet med 

sikte på mulig kostnadsreduksjon.  Et revidert utkast i 2 versjoner der tilbygget var redusert 

med 120 m2 til ca. 380 m2 ble utarbeidet. I det ene (alternativ 2A) var møterom, lagerareal, 



garderobe redusert. I tillegg var læringsarealet (klasserommene) redusert ned mot et 

minimum. 

I det andre (alternativ 2B) var musikkrom, som også kunne benyttes som samlingsrom, tatt 

ut for å gi flere m2 til læringsarealet.  Romslig læringsareal blir ansett som nødvendig da 

skolen mangler spesialrom, og klasserommene skal derfor tjene flere funksjoner/aktiviteter.  

Begge de reduserte utkastene ble av brukerne ansett som mangelfulle og mindre 

tilfredsstillende. 

Med m2 pris som angitt over vil dette (alternativ 2) kunne innebære en besparelse inntil ca. 

120m2 x 30.000 = 3,6 mill. 

 

Virksomhetsleder har satt opp et notat for bruk av basearealer og lagerbehov med 

utgangspunkt i variert bruk av klasserommene og skolens manglende spesialrom til 

kroppsøving, kunst og håndverk etc. Dette underbygger manglende areal i alternativ 2. 

 

 

Vurdering: 

På bakgrunn av det som er nevnt over er det viktig nå å avklare de økonomiske rammene. 

Det kan også være aktuelt å se på framdrift av prosjektet og oppdeling i etapper tilpasset 

ulike budsjettår. 

 

Et viktig moment i forbindelse med byggearbeidene er de logistiske utfordringene mht. 

byggearbeider mens det er skoledrift, flytting av elever etc. Enhetsleder mener dette best 

kan løses med alternativ 1. Da forutsettes eksisterende barnehage flyttet inn i eksisterende 

skolebygning fra byggestart tilbygg sommer/høst 2018. Når tilbygget med barnehage er 

ferdig (1. kvartal 2019?) tas den ene avdelingen i bruk for barnehagen, mens de øvrige 

arealer i tilbygget anses midlertidig å kunne huse skolen og personalet. Denne midlertidige 

løsningen vil vare mens ombyggingen av eks. skolebygg pågår. Antatt byggetid 6-8 måneder 

(april-desember 2019). Når denne perioden er over vil også den andre barnehageavdelingen 

kunne tas i bruk. Hvis dette lar seg gjennomføre vil det innebære en enklere organisering og 

betydelig kostnadsbesparelse ved at en unngår transport av elever til andre 

undervisningssteder og evt. leie av midlertidige lokaler. Det anses også gunstig at elevene 

kan bli værende i sitt nåværende sosiale miljø. Kostnad for evt. bussing/flytting av elever er 

ikke tatt ig i kostnadsoverslagene over. 

 

Alternative utbyggingsmuligheter og oppdeling i byggetrinn: 

 

Alternativ 1.  

Byggetrinn 1: Nybygg 500 m2 med barnehage, musikkrom og personalavdeling. Ønsket 

byggestart sommer/tidlig høst 2018. Antatt overtakelse ca. 1. april 2019. Stipulert 

prosjektkostnad 500 m2 x 30.000 kr. = 15 mill. 



Byggetrinn 2: Ombygging/totalrehabilitering eks. bygg. Dette må/bør komme i direkte 

forlengelse av byggetrinn 1. Anslått byggeperiode april-desember 2019. Stipulert 

prosjektkostnad 500 m2 x 18.000 kr. = 9 mill.  

 

Totalt begge byggetrinn 24 mill. 

 

Alternativ 2.  

Byggetrinn 1: Nybygg 294 m2 med barnehage og personalavdeling. Ønsket byggestart 

sommer/tidlig høst 2018. Antatt overtakelse ca. 15. februar 2019. Stipulert prosjektkostnad 

379 m2 x 30.000 kr. = 11,4 mill. En del av byggetrinn 1 kan det være mulig å ta sammen med 

byggestrinn 2. Da reduseres byggetrinn 1 med 85m2 a 30.000 kr. = 2,6 mill til ca. 8,8 mill. 

Byggetrinn 2: Ombygging/totalrehabilitering eks. bygg. Dette må/bør komme i direkte 

forlengelse av byggetrinn 1. Anslått byggeperiode februar-desember 2019. Stipulert 

prosjektkostnad 500 m2 x 18.000 kr. = 9 mill.  

 

Totalt begge byggetrinn 20,4 mill. 

 

I tillegg får vi trolig kostnader med flytting av elever i byggeperioden. 

 

En konsekvens av alternativ 2 er at arealbehovet til musikkrom (samlingsrom) må vurderes 

opp mot arealbehovet for undervisningsareal (klasserom/grupperom). Alternativ 2B 

innebærer at en har valgt å prioritere undervisningsareal ved at musikkrommet er tatt ut av 

prosjektet. 

 

Konklusjon: 

Alternativ 1 anses som en fullverdig løsning for Dyrøy oppvekstsenter. En prisreduksjon for 

alternativ 2 med 3,6 mill (15%) anses som en forholdsvis begrenset besparelse for å sitte 

igjen med et prosjekt med åpenbare mangler samtidig som en går glipp av muligheten for å 

opprettholde kontinuerlig drift av oppvekssenteret som beskrevet over. Rådmannen vil 

derfor anbefale at en søker å finne midler til å gå videre med sikte på realisering av  

alternativ 1. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Tiltaket er i samsvar med plangrunnlag (kommuneplan) 
 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er avsatt i budsjettet for 2018, 8 millioner inklusive merverdiavgift til dette prosjektet. 
Det er ikke noe rom for større låneopptak i 2018, da handlingsregelen ikke tillater dette.  
Rådmannen ser to alternativer for å finansiere dette.  

 

Finansieringsalternativ 1: Bruke disposisjonsfond: 



Rådmannen forventer at det vil komme en betydelig utbetaling fra Havbruksfondet i 

2018. Frøya kommune har ikke fått noe skriftlig på dette, men har hatt muntlig 

kontakt med Anne Osland, som er ansvarlig for dette i Fiskeridirektoratet, som 

bekrefter at det vil komme en utbetaling fra fondet i 2018. 

 

7 millioner fra disposisjonsfond for 2018. 8 millioner kr avsettes på 

investeringsbudsjettet for 2019 til prosjektet. 

 

Finansieringsalternativ 2: Omprioritere eksisterende investeringsprosjekter innenfor 

handlingsregelen:   

 

Rådmannen anbefaler at Frøya kommune bruker finansieringsalternativ 1. Dette er 

alternativet som vil ha mint påvirkning på kommunens økonomi, da inntekt fra 

Havbruksfondet ikke er budsjettert i 2018. Siden kommunen ikke har fått skriftlig 

bekreftelse på utbetaling fra Havbruksfondet, anbefaler Rådmannen at kommunen ser på 

finansieringsalternativ 2 hvis forutsetningene for utbetalingen fra Havbruksfondet betydelig 

reduseres. 

 

 

 

 

 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/911    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunalt Brukerråd 

 

ORIENTERINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Kitt Julie Hansen fra Teknisk avdeling kommer med en orientering vedr. Dyrøy ferjeleie.  
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