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Kl. 13.30 TrønderEnergi v/Ingrid Aune vil gi en orientering vedr. sak 2/15. 
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Sistranda, 09.01.15 
 

 Berit Flåmo  
 Ordfører 

 Janne Andersen 
 Sekretær 
  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 
 
Frøya herredshus, www.froya.kommune.no. 
 
Melding til medlemmene: 
 
Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk 
sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. 
 
Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A. Nøkkel fås i OSK. 
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B. 
Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00. Ta kontakt med OSK for ledig kontor. 
 
 
Lunsj kl. 13.00.  Baguetter er bestilt.



Saknr: 1/15 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
15.01.2015 

Arkivsaksnr: 
15/6 

Sak nr: 
1/15 

Saksbehandler: 
Janne Andersen 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
1/15 Kommunestyret 15.01.2015 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.12.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 11.12.14 godkjennes som framlagt.  
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 11.12.14 
 



Saknr: 2/15 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
15.01.2015 

Arkivsaksnr: 
15/19 

Sak nr: 
2/15 

Saksbehandler: 
Jan Otto Fredagsvik 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
2/15 Kommunestyret 15.01.2015 
 
 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TRØNDER-ENERGI AS  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre vedtar at Frøya kommune, som aksjonær i TrønderEnergi AS, på ekstraordinær 
generalforsamling i TrønderEnergi AS den 20.01.2015 skal stemme for styrets forslag til vedtak i sak 
1/15, som angitt i styrets innkallelse til ekstraordinær generalforsamling av 5.11.2014. 
Ordfører Berit Flåmo gis fullmakt til å representere Frøya kommune på den ekstraordinære 
generalforsamlingen i TrønderEnergi AS den 20.01.2015. 
 
Vedlegg: 
 
1. GF TE innkalling 20.01.15. 
2. Stemmefullmakt GF TE 12.05.14. 
3. Ekstraordinær GF-sak 1-15 EK-prosjekt TE – fase III  
 
Saksopplysninger:   
 
TE-konsernet har restrukturert mye av virksomheten de siste tre årene. Målsettingen med denne 
restruktureringen har vært å bygge finansiell kapasitet til å gjennomføre de store MÅ- investeringsoppgavene 
konsernet står overfor de nærmeste 5 årene. I tillegg har konsernet en lønnsom prosjektportefølje som det vil 
kreve betydelig kapital å realisere. Klarer konsernet å gjennomføre vesentlige deler av disse investeringene, vil 
det gi betydelig utbytteevne utover på 2020-tallet. 
Investeringsmulighetene dekker både restrukturering av nettbransjen i regionen og store investeringsmuligheter 
innenfor vind-industrien. I nettbransjen har TE en unik mulighet til å bidra til en nødvendig og fornuftig 
restrukturering gjennom sin størrelse. Dette vil gavne både samfunnet, kundene og eierne. Den porteføljen av 
vindprosjekter TE har eierandeler i, er trolig landets mest lønnsomme prosjekter. I dette ligger det store 
økonomiske muligheter, selv om dette krever stor kapitalinnsats. 
Summen av de investeringsmuligheter konsernet har mulighet til å gjennomføre, krever en kapitaltilførsel på 
inntil 1 milliard kroner. Det er betydelig usikkerhet knyttet til når disse mulighetene kan realiseres og hvor mye 
som kan realiseres. Styret har derfor invitert generalforsamlingen til å gi styret en fullmakt til å hente inn ny 
aksjekapital i flere etapper etter hvert som konkrete prosjekter modnes og gjøres klar for beslutning. 
Eksisterende eiere (A-aksjonærer) vil få førsterett til å delta på slike emisjoner. Videre vil det bli lagt opp til å 
gjøre en rettet emisjon mot KLP for å fylle opp det kapitalbehov eksiterende eiere ikke har anledning til å bidra 
med. Styret har videre besluttet å benytte den etablerte referansegruppen som rådgivende organ knyttet til vedtak 
av evt aksjeemisjoner i morselskapet. 
Begrunnelsen for å gå veien om en fullmakt for å gjennomføre en aksjeemisjon er begrunnet i usikkerhet om 
tidspunkt for egnet emisjon og størrelse på emisjonen. I tillegg vil det ofte være behov for raske 
beslutningsprosesser for å kunne ivareta konsernets økonomiske interesser på best mulig måte. 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen mener dette er en viktig sak for selskapet og for eierne, og har funnet det hensiktsmessig å invitere 
en representant for TrønderEnergi til kommunestyret 15.01.15. Representanten vil gå i dybden av bakgrunnen 
for den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet 20.01.15. 
Det vises ellers til vedlegg som viser styrets behandling av denne saken og de vedtak som er fattet. 
 



Saknr: 3/15 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
15.01.2015 

Arkivsaksnr: 
15/5 

Sak nr: 
3/15 

Saksbehandler: 
Maciej Karpinski 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
2/15 Formannskapet 14.01.2015 
3/15 Kommunestyret 15.01.2015 
 
 
BEVILLING AV MIDLER TIL HELHETLIG IDRETTSPARK  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet onsdag 14.01.15.  Formannskapets innstilling vil bli lagt fram til 
gruppemøtene. 
 
Innstilling: 
 
Formannskapet bevilger 17.064.960.- til etableringen av første del av Helhetlig idrettspark. Dette 
finansieres gjennom låneopptak. Beløpet er inkludert forskudd på spillemidler til dette prosjektet og 
dekker utgifter til bygging av basishall, nye garderober og sekretariat og utskifting av banedekket i 
eksisterende hall. Dette beløpet vil også dekke prosjektledelses utgifter på ca 50.000.- til befaringer på 
ulike anlegg i Norge.  
 
Vedlegg: 
 
Saksprotokol fra Formannskapet 02.12.14 sak 202/14 
Kostnadsoverslag FH  
Basishall plan 1 
Basishall plan 2 
 
Saksopplysninger:   
 
I møte i Formannskapet den 02.12.2014 har man bestemt å utarbeide søknader om tilskudd fra tippemidlene til 
bygging av basishall, utskifting av danedekket og ombygging av garderober og eventuelt utleielokale for 
MaxTrim.  
I forbindelse med de søknadene er det påkrevd at søkeren (kommunen) viser til finansieringsplan for prosjektet 
og bevilger midler til etablering av Helhetlig idrettspark.  
I vedlagte dokumenter finner man en oversikt over utbygginsplaner, finansieringsbehov og plantegninger. 
Beløpet som må bevilges til dette formålet er regnet ut fra tall som er utarbeidet av arkitetkbyrå PIR Arkitekter 
som var engasjert til dette forprosjektet.  
Summen oppgitt i vedtaket er inkludert beløp som vil bli dekt gjennom spillemidler og gjelder følgende deler av 
prosjektet: 
Basishall – mulig spillemiddeldekning 4.500.000.- 
Garderober og sekretariat - opp til 500.000.- 
Nytt banedekke – opp til 500.000.- 
 
Vurdering: 
 
Bevilgningen er nødvendig for å kunne søke om spillemidler til dette prosjektet.  
 



Saknr: 4/15 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
15.01.2015 

Arkivsaksnr: 
14/1232 

Sak nr: 
4/15 

Saksbehandler: 
Maciej Karpinski 

Arkivkode: 
223  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
/ Formannskapet 04.11.2014 
4/15 Kommunestyret 15.01.2015 
 
 
SØKNAD OM FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER FOR RUNDLØPEBANE FRØYA 
IDRETTSPARK  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Det bevilges forskudd til Nabeita idrettslag på spillemidler til utbygging av løpebane ved Frøya 
idrettspark med kr 1.083.500.- . Midler hentes fra kommunens disposisjonsfond. 
 
Enstemmig.  
 
Innstilling: 
 
Det bevilges forskudd til Nabeita idrettslag  på spillemidler til utbygging av løpebane ved Frøya idrettspark med 
kr 1.083.500.- . Midler hentes fra kommunens disposisjonsfond. 
 
Vedlegg:  
 
Søknader om spillemidler. 
 
Saksopplysninger:   
 
Nabeita idrettslag har søkt om spillemidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune til etablering av løpebane for 
Frøya idrettspark på Nabeita. Spillemiddelsøknaden ble avslått grunnen manglende midler i 2014. Søknaden er 
formellt godkjent og omsøkt for å gjelde for 2015. 
 
Vurdering: 
 
Det er helt vanlig at søknader blir avslått grunnet manglende midler. Grunnen til dette er antall søknader som har 
ankommet fylket. Søknader som blir avslått, men er formellt godkjent, blir behandlet videre neste år i samme 
rekkefølge som de har kommet inn. Alle godkjente søknader får tildelt midler. 
Frøya kommune har i tidliggere anledninger forskuttert midler i lignende saker. 
 
 



Saknr: 5/15 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
15.01.2015 

Arkivsaksnr: 
14/120 

Sak nr: 
5/15 

Saksbehandler: 
Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
6/15 Formannskapet 14.01.2015 
5/15 Kommunestyret 15.01.2015 
 
 
ERVERV AV GRUNN - SKARPNESET INDUSTRIOMRÅDE  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet onsdag 14.01.15.  Formannskapets innstilling vil bli lagt fram til 
gruppemøtene. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune kjøper grunneiendommen Gnr. 6 Bnr. 4 «Skarpnes» i Frøya Kommune som anført i 
fremlagt utkast til kjøpekontrakt. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre grunnervervet. 
Kjøpsummen inklusive omkostninger på kr. 13.400.000,- lånefinansieres og det foretas budsjettjustering 
for inndekning av renter og avdrag. 
 
Vedlegg: 
 

1) Utkast til kjøpskontrakt m/kart. 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

- E-post av 1. oktober 2014 (unntatt offl, jf. offentlighetsloven §§ 13 og 23)  
 
Saksopplysninger:   
 
Saken har tidligere vært drøftet i formannskapet og et evt. kjøp m/bevilgning ble også behandlet i forbindelse 
med budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 – 2018. 
 
Administrasjonen gjennomførte forhandlinger med selgerne av arealet den 20.06.2014.  
Formannskapet er orientert om saken, men rådmannen har avventet en behandling av saken med bakgrunn i 
manglende finansiering.  
Nå ble det heller ikke for budsjettet 2015 eller i økonomiplanen for 2015 – 2018 bevilget midler til erverv av 
areal. Det ble imidlertid både av formannskapet og kommunestyret i forbindelse med budsjttbehandlingen 
signalisert at kjøpekontrakt skal inngås, men man ønsket ikke på forhånd å bevilge et beløp så lenge man 
fremdeles var i en forhandlingsposisjon. 
 
Resultatet av forhandlingene endte opp i følgende forslag/fordeler seg som følger for så vidt angår areal og pris: 
 
90 daa industriareal(i følge reguleringsplanen) à kr. 50,- pr. m2:                       kr.  4.500.000,- 
10 daa areal mot vågen(den delen som ligger igjen mot vågen) 
à kr. 50,- pr. m2:                                                                                                 kr.     500.000,- 
130 daa av resten av halvøya på Skarpneset à kr. 30,- pr. m2:                           kr.  3.900.000,- 
680 daa utmark  à kr. 6 pr. m2(minimumspris gitt av Statens Vegvesen 
i forbindelse med kjøp av areal fra en av eierne på Skarpneset):                        kr. 4.080.000,- 
 
TOTALT:                                                                                                          kr. 12.980.000,- 
 
Som avrundes til kr. 13 millioner. 
 



Saknr: 5/15 

Vurdering: 
 
Det vises til tidligere behandling av reguleringsplan, samt vedtak om midler til prosjektering av næringsområdet,  
med hensyn til hensiksmessigheten og formålet med kjøpet av arealet. 
 
Selger ønsker bare å selge hele arealet.  
 
Det er i den forbindelse vesentlig å nevne at utmarka – dersom planene om etablering av vindkraft på Frøya 
realiseres – kan nyttes til vindkraft. Sarepta Energi har vært i forhandliger med selgerne om nettopp dette. 
Kommunen har innhentet opplysninger om de estimerte inntekter dette vil kaste av seg. Det blir i møtet utlevert 
e-post fra Sarepta ang. dette. (Dette er unntatt offentlighet av hensyn til selgernes og kommunens 
forhandlingsmessige posisjon).   
 
Enn videre skal det nevnes at arealet som ligger inn mot vågen i femtiden kan utnyttes til næring, samt at det i 
fremtiden er mulig med massetak/knuseverk på Skarpneset og videre utvidelse av næringsområdet utover de 90 
daa som er regulert til dette formålet. Dette vil også kunne kaste inntekter av seg. 
 
Samlet sett innstilles det at kjøpet sånn som det er fremlagt i vedlagte kjøpskontrakt fremmes. Beløpet til 
dekning av kjøpesum m/tillegg av omkostninger  lånefinansieres  og det foretas en budsjettjustering for 
inndekning av renter og avdrag for budsjettet 2015 og i økonomiplan 2015 – 2018. 



Saknr: 6/15 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
15.01.2015 

Arkivsaksnr: 
15/15 

Sak nr: 
6/15 

Saksbehandler: 
Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
7/15 Formannskapet 14.01.2015 
6/15 Kommunestyret 15.01.2015 
 
 
EVT. KJØP AV GNR. 21, BNR. 10 I FRØYA KOMMUNE  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet onsdag 14.01.15.  Formannskapets innstilling vil bli lagt fram til 
gruppemøtene. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre godkjenner kjøpekontrakt med Harald Rabben om kjøp av eiendommen Gnr. 21, 
bnr. 10 på Sistranda.  
Kjøpesummen inklusive omkostninger på kr. 411.000,- dekkes ved bruk av midler fra prosjektnr. 551360 
– Infrastruktur Blått kompetansesenter. 
 
Vedlegg: 
 
Forslag til kjøpekontrakt m/kart 
 
Saksopplysninger:   
 
Eier av Gnr. 21, bnr. 10 har gjennom lokalavisa utlyst eiendommen for salg. Eiendommen omfatter et sjøhus i 
med tilhørende tomt på ca. 350 m2 og strandlinje på 23 meter. Sjøhus- eiendommen grenser opp mot 
kommunens eiendom for Kultur- og kompetansesenteret, samt tomt til Blått kompetansesenter. 
I tillegg omfatter eiendommen del av felleseie i utmark som utgjør ca.  9 daa. 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen har vært i kontakt med Harald Rabben og det er oversendt forslag til kjøpekontrakt so er i samsvar 
med det som han har satt som en minimumsbeløp for salg. Sjøhuset ble nyoppført i 2004 og er på 68 m2. Selve 
eiendommen har en strandlinje på 23 meter som ligger i direkte tilknytning til de strandrettighetene kommunen 
har ervervet i forbindelse med Kultur- og kompetansesenteret og Blått kompetansesenter. Når det gjelder felles 
utmark så ligger dette bak bebyggelsen på Sistranda og opp mot Hammarvatnet. 
 
Rådmannen ser det som viktig at kommunen sikrer seg eiendommer som ligger i tilknytning til allerede arealer 
som kommunen har ervervet i området. Dette er en eiendom som ligger mellom to store tomteerverv som 
kommunen har foretatt de siste årene. 
 
Prisforlangende fra selger synes ikke urimelig. Når det gjelder kommunens bruk av eiendommen så kan dette bli 
et utgangspunkt i forbindelse med et sjøsportsanlegg/gruppe som er en del av helhetlig idrettspark. 
 
Rådmannen tilrår derfor at kjøpekontrakt med Harald Rabben inngås. Når det gjelder kjøpesummen inklusive 
omkostninger så foreslår rådmannen at dette tas fra beløpet som i 2015 er bevilget til infrastruktur til Blått 
kompetansesenter på totalt kr. 1 mill. Denne utgiften blir noe mindre enn først antatt, da store deler av dette 
prosjektet skal dekkes over VAR-området og de midler som er avsatt til opprydding på kloakksektoren på 
Sistranda. 



Saknr: 7/15 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
15.01.2015 

Arkivsaksnr: 
14/1109 

Sak nr: 
7/15 

Saksbehandler: 
Marit Wisløff Norborg 

Arkivkode: 
034  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
11/15 Formannskapet 14.01.2015 
7/15 Kommunestyret 15.01.2015 
 
 
KOMMUNEREFORMEN 2016 - GEOGRAFISK RETNINGSVALG  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet onsdag 14.01.15.  Formannskapets innstilling vil bli lagt fram til 
gruppemøtene. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret legger følgende geografiske retningsvalg til grunn for det videre arbeidet med 
kommunestrukturreformen:  
• Hitra kommune 
• Fosen-kommunene 
• Orkdalsregionen 
• Kystkommuner 4: Frøya, Hitra, Snillfjord og Hemne 
• Kystkommune 7: Frøya, Halsa, Aure, Hemne, Snillfjord, Hitra og Smøla kommuner.  

2. Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres innbyggerhøring i form av en 
spørreundersøkelse i løpet av 2015.  

3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at det blir gitt god informasjon til ansatte, innbyggere, 
media og aktuelle samfunnsaktører.  

4. Kommunestyret vedtar at kommunereformen etableres som et prosjekt med en egen 
prosjektleder.  

 
Vedlegg: 
 

1. Brev fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 15.12.2014. 
 

Saksopplysninger:  
  

1. Bakgrunn: 
Formålet med denne saken er å gi kommunestyret et grunnlag for å vedta hvilke retningsvalg en ønsker å legge 
til grunn for det videre arbeidet med kommunestrukturreformen. Det inngår ikke å drøfte hvilke oppgaver som 
kan overføres fra stat og fylkeskommune.  

Saken følges opp fra formannskapets vedtak av 16.09.14 (sak:14/1109): 

1. Det nedsettes en strategisk styringsgruppe ledet av ordføreren. Gruppen skal bestå av: 

• Formannskapets suppleres av en representant fra SP og en fra SV, som selv utpeker sine 
representanter.  

• To representanter fra administrasjonen utpekt av rådmannen.  

• FUR inviteres også med en representant.  
2. Rådmannen delegeres myndighet til å nedsette en administrativ prosjektgruppe som arbeider ut i fra de 

bestillinger som kommer fra styringsgruppen.  
 



Saknr: 7/15 

I saksframlegget redegjorde rådmannen for regjeringens arbeid med kommunereformen og Stortingets vedtak 
18.06.14. Kommunestyret skal fatte endelig vedtak om ønsket kommunestruktur våren 2016.  

3. Regjeringens framdriftsplan og Stortingets vedtak.  
Regjeringen har uttrykt følgende formål med forslaget om endringer i kommunestrukturen:  

• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

• Styrket lokaldemokrati.  
 

Regjeringen tar sikte på å legge fram en proposisjon om endringer i kommunestrukturen for behandling i 
Stortinget våren 2017, med følgende plan for arbeidet:  

• Alle kommuner invitert til oppstarts samlinger fra august 2014 (ansvar: fylkesmennene).  

• Kommunene pålegges å starte diskusjoner om sammenslåing med nabokommuner høsten 2014 og fatte 
vedtak senest våren 2016.  

• Sluttrapport fra ekspertutvalget: Kriterier for god kommunestruktur ble levert desember 2014.  

• Regjeringen har varslet at den vil legge fram stortingsmelding om kommunenes oppgaver våren 2015.  
 

Regjeringen presenterte kommunereformen 14. mai 2014 i kommuneproposisjonen 2015. Der ble viktige 
utviklingstrekk, mål for reformen, en plan for gjennomføringen av reformprosessen og virkemidler i reformen 
beskrevet.  

Behandlingen av kommuneproposisjonen for 2015 viste at det er et bredt flertall i Stortinget for å gjennomføre 
en kommunereform.  

Det er rundt 50 år siden Norge sist gjennomførte en kommunereform. Mye har endret seg siden midten av 60-
tallet. Norge er i endring og det som endres er befolkningsmønstre, kommunikasjonsmuligheter, næringsstruktur 
og velferdsbehov. Kommunene har også fått mange nye oppgaver. Kommunereformen skal sikre gode og 
likeverdige tjenester til våre innbyggere der de bor.  

Kommunen har fått et utredningsansvar. Det innebærer i praksis at alle kommuner skal gå gjennom prosessene 
med å diskutere og vurdere sammenslåing, samt gjøre vedtak innen 1. februar 2015 på hvilket geografisk 
retningsvalg kommunen ønsker å gå videre med. Det er et mål å sørge for gode og lokal forankrete prosesser.  

Staten tilbyr virkemidler i prosessene. Det er skissert to tidsløp for kommunesammenslåing. Fylkesmannen har 
en koordinerende og veiledningsrolle i prosessen. Fylkesmannen skal se helheten i regionen og sørge for at de 
igangsatte prosessene blir avsluttet innen våren 2016.  

Hvilke oppgaver kommunene skal ha er ikke helt avklart. Det blir lagt frem en stortingsmelding om 
oppgavefordeling for kommunene og regionalt nivå/fylkeskommunen våren 2015. Det også viktig å påpeke at 
inntektssystemet blir revidert i løpet av stortingsperioden.  

Utdrag fra meldingsdelen til kommuneproposisjonen 2015:  

«Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, 

og bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige 

oppgaver. Generalistkommuneprinsippet er et utgangspunkt for reformen. Som et generelt prinsipp 

skal reformen legge et grunnlag for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. 

Kommunestrukturen skal legge til rett for en enhetlig og oversiktlig forvaltning». 
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Kommuneproposisjonen kommer med stikkord som argumenterer for behovet for større kommuner for å kunne 
følge opp målsetningene:  

Tjenester:  

• Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, breiere kompetanse og breiere tiltaksportefølje, særlig i 
små og spesialiserte tjenester.  

• Bedre kvalitetsutvikling i de store tjenestene 

• Ha forutsetning for å ta på seg større oppgaver enn i dag.  

• Mulighet for mer profesjonell administrasjon og ledelse – innovative i fornyelse av tjenestene og 
arbeidsformen.  
 

Samfunnsutvikling:  

• Bærekraftig samfunnsutvikling lokalt og regionalt og løse nasjonale utfordringer.  

• Helhetlig samfunnsutvikling for arealbruk, samfunnssikkerhet og beredskap, transport, næring, miljø og 
klima, og den helsemessige og sosiale utviklingen i kommunen.  

• Avgrensing og størrelse som gir mulighet for funksjonell planleggingsområde og demokratisk styring av 
samfunnsutviklingen.  

• Kommunegrensene tilpasses naturlig bo- og arbeidsmarkedsregioner.  
 

Bærekraftig og økonomi:  

• Økonomisk solide kommuner som har god kontroll på økonomien.  

• Kompetanse på økonomistyring er en viktig forutsetning for at kommunene skal kunne tilby 
innbyggerne gode velferdstjenester.  

• Større budsjett og mer robuste overfor utforutsette hendelser og kan legge til rette for mer effektiv 
ressursbruk.  

• Bedre i stand til å håndtere endringer i folkesammensetningen.  
 

Lokaldemokrati:  

• Grunnlag for å kunne overføre flere oppgaver fra fylkeskommunene, fylkesmannen og staten ellers for å 
styrke kommunene som lokaldemokratis organ – økt makt og myndighet til kommunene og dermed økt 
lokalt selvstyre.  

• Større styringskapasitet og gjennomføringskraft.  

• Bedre politisk styring og økt mulighet for å utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet – mer attraktivt 
og meningsfullt for politikerne.  

• Redusere behov for interkommunale løsninger.  

• Redusert behov for statlig detaljstyring.  
 

Kommunereformen og økonomiske virkemidler.  

For å legge til rette for overgangen til en ny kommune for kommuner som slår seg sammen, vil regjeringen 
benytte positive økonomiske virkemidler som kan stimulere til kommunesammenslutning i reformperioden.  

Dekning av engangskostnader 

Departementet legger opp til at alle kommuner som slår seg sammen i reformperioden får dekket 
engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert modell. Basert på utbetalingene i de siste 
sammenslåingsprosessene er 20 millioner kroner satt som et grunnbeløp per sammenslåing. Det er imidlertid 
grunn til å anta at kostnadene ved en sammenslåing vil øke med flere kommuner i sammenslåingen, blant annet 
siden det da vil være flere systemer som skal samordnes. I den standardiserte modellen tas det hensyn til dette, 
slik at støtten til dekning av engangskostnadene differensieres etter antall kommuner og antall innbyggere i 
sammenslåingen.  
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Rådmannen har i løpet av oktober til desember 2014 fulgt opp formannskapets vedtak slik:  

• Det er opprettet en administrativ prosjektgruppe som er rådmannens lederteam.  

• Fylkesmannen arrangerte i samarbeid med KS et oppstartsmøte med alle ordførere og rådmann 
26.08.14, og et første møte for kommunenes prosjektledere 01.01.14. Det andre møte for 
prosjektlederne ble holdt 14.11.14. Disse møtene har vist seg som verdifulle for informasjonsutveksling 
mellom kommunene om felles problemstillinger og arbeidsformer. Frøya kommune har deltatt på disse 
møtene.  

• KS høstkonferanse for kommunene i Sør-Trøndelag 5. – 6.11.14 hadde kommunestrukturreformen som 
tema første dag, med foredrag og plenumssamlinger. Frøya kommune, både politisk og administrativt, 
deltok på denne samlingen.  

• Ordfører har gjennomført dialogmøte med næringslivet på et frokostmøte i regi av Frøya næringsforum.  

• Rådmann har presentert kommunereformen for rådmannens lederforum, bestående av alle 
virksomhetsledere, hvor nettverkene arbeider videre med saken.  

• Frøya kommune har deltatt i møter med følgende kommuner: Hitra, Snillfjord, Hemne, Orkdal, Halsa, 
Aure og Smøla.  

 

Fremdriftsplan: 

Oppgave Ansvarlig Tid Utført 
Fase 1: 
oppstartsfasen 

Ordfører/rådmann Høsten 2014  

Vedtak i kommunestyret 
Organisering 

Ordfører/rådmann Juni 2014 Vedtak 

Invitere næringslivet Ordfører/rådmann Høsten 2014 I gang 
Samtaler med: Kystkommunene 
alternativ 7 og 4 kommuner 

Ordfører Høsten 2014 I gang 

Samtaler med: Hitra Ordfører Februar 2015 Invitasjon sendt 
Utarbeidelse av grunn- 
Materialet 

Rådmann Januar /februar  
2015 

 

Delta på invitasjoner  
Fra kommuner 

Ordfører/rådmann  I gang 

Delta i prosjektarbeid 
 administrativt 

Rådmann Høsten 2014 –  
Våren 2015 

I gang 

Vedtak kommunestyret 
Geografisk retningsvalg 

Kommunestyret 15 januar 2015  

Fase 2:  
Utredningsfasen 

 2015  

Invitere til folkemøter Ordfører/rådmann 5 februar 
2015. 

I gang 

Samling formannskapene i regi av 
Fylkesmannen og KS 

   

Kartlegging av kommunens 
Utfordringsbilde 

Rådmann Våren 2015  

SWOT analyse Rådmann Våren 2015  
Rapportering til Fylkesmannen Rådmann Våren 2015  
Nytt kommunestyre Ordfører/rådmann Høsten 2015  
    
Fase 3:  
Beslutningsfasen 

 2016  

Behandle sak om sammenslåing 
I kommunestyret 

Ordfører/rådmann Våren 2016  

Innsending av vedtak til  
Fylkesmannen 

Rådmann Sommer 2016  
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Vurdering: 
 
Alternative geografiske retningsvalg er foreslått i forslag til vedtak. Det er styringsgruppa for kommunereformen 
som har tatt de geografiske retningsvalgene i møte 05.01.15. I møte 06.01.15 med Snillfjord, Hitra, Hemne og 
Orkdal ble det foreslått en ny konstalasjone bestående av 4 kystkommuner: Frøya, Hitra, Snillfjord og Hemne. 
Begrunnelsen for disse retningsvalgene er at det er geografisk naturlig å se nordover, mot Orkdal og mot 
kystkommunene.  
 

• Det har vært gjennomført 2 møter med kystkommunene: Halsa, Aure, Hemne, Snillfjord, Hitra og 
Smøla, og 1 møte er planlagt i mars 2015.  

• Det har vært gjennomført møte med Snillfjord, Hemne, Orkdal og Hitra. I dette møte ble det planlagt at 
Frøya vil ha et nytt møte med Snillfjord, Hemne og Hitra 12.02.15. Det påpekes at Orkdal kommune 
ikke er på nåværende tidspunkt med i denne konsultasjonen. Frøya kommune avventer et vedtak i 
Orkdal kommune.  

• Frøya kommuner har invitert Hitra kommune til et møte i begynnelsen av februar 2015.  
 

I forhold til konsekvensanalyser av de ulike alternativene vil rådmannen gjennomføre en SWOT-analyse av de 
ulike alternativene etter kommunestyret vedtak. Rådmann vil også avklare om det må utarbeides særskilte 
problemstillinger i en konsekvensanalyse når de geografiske avklaringene er tatt.  
 
Når det gjelder behov for bistand fra Fylkesmannen og KS vil rådmannen invitere Fylkesmannen til folkemøte 
som vil bli arrangert 5. februar i kultur- og kompetansesenteret.  
 
Beskrivelsen av vegen videre fram mot endelig vedtak i kommunestyret er basert på at endelig vedtak for 
kommunesammenslåing skjer våren 2016.  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/6    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.12.14  
 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 11.12.14 godkjennes som framlagt.  
 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 11.12.14 

 

 

 

 



 

FRØYA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
 

Kommunestyret: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 

Frøya herredshus 

Møtedato: 
11.12.2014 

Møtetid: 
10.00 – 20.00 

Av utvalgets medlemmer møtte 

21 av 23  

Fra og med sak:  150/14 

Til og med sak:  163/14 

 

 

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 - 2015 

 
 

Arbeiderpartiet: 

Berit Flåmo 

Kristin Reppe Storø 

Vida Zubaite-Bekken 

Helge Borgen 

Gunn Heidi Hallaren 

Frode Reppe 

Eli Ann Karlsen 

Pål Terje Bekken 

Elin A. Wahlvåg 

Torill Pettersen 

 

 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ola Vie 

 

Fremskrittspartiet: 

Olaf Reppe 

Jarl Arthur Dyrvik 

Vivian Dolen Sørdal 

Aleksander Søreng 

Peggy Alise Johansen 

 

Høyre: 

Martin Nilsen 

Heidi Glørstad Nielsen 

 

Senterpartiet: 

Bjørnar Espnes 

 

Venstre: 

Arvid Hammernes 

Vibeke Franck Sehm  

Edvin Paulsen  

Lillian Holm 

 

Faste representanter med forfall: 

 
Arbeiderpartiet: 

Vida Zubaite-Bekken 

Frode Reppe 

Elin A. Wahlvåg 

 

Fremskrittspartiet: 

Olaf Reppe 

Jarl Arthur Dyrvik 

Vivian Dolen Sørdal 

 

Høyre: 

Heidi Glørstad Nielsen 

Senterpartiet: 

Bjørnar Espnes 

Venstre: 

Lillian Holm 

 

Vararepresentanter som møtte: 

 
Arbeiderpartiet: 

Torbjørn Taraldsen  

Tore Myrseth 

Roar Hammernes  

Gustav Gjevik 

Fremskrittspartiet: 

Stig Dyrvik  

Høyre: 

Anders Gåsø 

Senterpartiet: 

Jorunn Skarsvåg 

Venstre: 

Fritz Magne Rudolfsen 

 

Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssak 163/12 ble enstemmig godkjent. 

2. Repr. Eli Ann Karlsen og Vibeke Franck Sehm fikk innvilget epermisjon fra kl. 16.00 under behandling av 

sak 152/14.  

3. Repr. Gustav Gjevik fra Ap tiltrådte møte fra kl. 16.00. 

4. Repr. Edvin Paulsen fikk innvilget permisjon fra kl. 19.30 før behandling av sak 154/14. 
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Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Helge Borgen 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 

 

Utvalg  : Kommunestyret 

Møtedato: 11.12.2014 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

  Innhold 
 

150/14 14/1562   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.11.14  

 

151/14 14/1501   

 MØTEOFFENTLIGHET I FRØYA KOMMUNE  

 

152/14 14/1332   

 BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018  

 

153/14 14/1039   

 STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014-2018 - ANDREGANGS BEHANDLING  

 

154/14 14/1499   

 HAVNE- OG FARVANNSUTVALGET FJERNES  

 

155/14 14/1512   

 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, 

FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING 2013 -2017  

 

156/14 14/109   

 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 - 

SLUTTBEHANDLING  

 

157/14 12/103   

 REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, NAUST OG SMÅBÅTHAVN PÅ SETRA OG 

STRØMSHOLMEN  

 

158/14 14/1508   

 ORGANISERING AV SØR - TRØNDELAG 110 - SENTRAL  

 

159/14 14/1242   

 SERVERINGSBEVILLING  

 

160/14 14/1527   

 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2015  

 

161/14 14/1563   

 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

162/14 14/1564   

 RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

163/14 14/1614   

 OVERFØRING AV BUFFERFOND TIL DISPOSISJONSFOND  
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150/14  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.11.14  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 27.11.14 godkjennes som framlagt med endringer. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling: 
 

Sak 139/14:  10 stemte for rådmannens forslag må være med i full tekst. 

Sak 145/14 Skjønsmidler: Rådmannens forslag falt enstemmig. Skal stå formannskapets innstilling falt 

enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 27.11.14 godkjennes som framlagt. 

 

  

151/14  

MØTEOFFENTLIGHET I FRØYA KOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar saken fra kontrollutvalget til orientering og ber rådmannen sikre forsvarlig 

saksbehandling i forbindelse med lukking av møtene i de folkevalgte organene. 

 

Enstemmig. 

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar saken fra kontrollutvalget til orientering og ber rådmannen sikre forsvarlig saksbehandling i 

forbindelse med lukking av møtene i de folkevalgte organene. 

 

Enstemmig. 

 

  

152/14  

BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018  

 

 

Vedtak: 

 

1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2015 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og 

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

som budsjett for 2015 for alle rammeområder.  

 

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

finansieringsplan for 2015. 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.  

 

1.3 Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2015. 

 

1.4 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan med handlingsprogram  

2015 – 2018. 
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1.5 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er 

nødvendig.  

 

1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen 

med tilhørende pålagte vedlegg.  

 

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.  

 

1.8 Investeringsbudsjett  

Foreslåtte investeringstiltak som foreløpig er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018, 

fremstilles her som foreslått fra virksomhetene: 

 

Investeringsbudsjett 2015-2018 

 

---- ---- 

År - 2015 2016 2017 2018 

- 

Sum investeringer fra nye tiltak 

 71 367 000 

 

50 070 000 17 100 000 13 100 000 

Sum bruk av driftsmidler  -5 493 400 -5 714 000 -2 320 000 -1 520 000 

Sum lån  -65 873 600 -44 356 000 -14 780 000 -11 580 000 

Sum renter og avdrag  486 388 2 423 144 3 629 784 4 173 236 

Netto driftskonsekvenser  486388 2 423 144 3 629 784 4 173 236 

- 

Valgte tiltak 

- 

Usorterte tiltak 

 71 367 000 

 

50 070 000 17 100 000 13 100 000 

    Adresseprosjektet  220 000 220 000 0 0 

    Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)  250 000 250 000 0 0 

    Asfaltering kommunale veier  0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    Automatisk ringeanlegg Sula kapell  147 000 0 0 0 

    Avløpsutbygging  2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

    Brannvarslingsanlegg - kommunehuset  500 000 0 0 0 

    Bygging av vei Midtsian - Yttersian  0 0 3 000 000 0 

    Bygging av utleieboliger  5 000 000 0 0 0 

    Dyrøy boligfelt  2 000 000 0 0 0 

    Forprosjekt - Museum  200 000 0 0 0 

    Froan kapell - utsatt vedlikehold  100 000 0 0 0 

    Handikaptilpasning Hallaren kirke   

    (innvendig og utvendig) 

 142 000 0 0 0 

    Hålahauan boligfelt  4 900 000 0 0 0 
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    Infrastruktur - Blått kompetansesenter  1 000 000 0 0 0 

    Investeringer IKT  2 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    Kombinert tankvogn brann/vannverk  0 0 1 000 000 0 

    Kulvert Veisan  100 000 0 0 0 

    Kummer, høydebasseng og ledningsnett  2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

    Kvalitetsheving DEK  250 000 0 0 0 

    Liggekai Sistranda  1 000 000 21 500 000 0 0 

    Miljøgata - flytting av vannledning og  

    kummer 

 2 000 000 0 0 0 

    Nordhammarvik gravplass  200 000 0 0 0 

    Ny brannbil - restfinansiering ihht. KST   

    vedtak 

 750 000 0 0 0 

    Ny brannbil Nordskag - fremskutt enhet  1 000 000 0 0 0 

    Ny mindre traktor  500 000 0 0 0 

    Ny vannledning:   Nordhammervika-  

    Hamarvik-Skarpneset-Nordskag 

 10 000 000 10 000 000 0 0 

    Nye senger sykehjemmet  100 000 100 000 100 000 100 000 

    Nytt høydebasseng - Bergheia  6 000 000 6 000 000 0 0 

    Nytt høydebasseng - Bremnestuva  8 000 000 0 0 0 

    Oppgradering av sentrumsområde   

    Sistranda 

 1 000 000 0 0 0 

    Opprydding kommunale    

    avløpsledninger/overvannsproblemer 

 5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    Planlegging universell utforming Titran   

    og Sula kapell 

  

218 000 

 

0 

 

0 

 

0 

    Påkostninger kommunale bygg i henhold   

    til vedlikeholdsplanen 

 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

    Rammeplan avløp  500 000 0 0 0 

    Sak/arkivsystem  200 000 0 0 0 

    Sanering av avløp Mausund (Måøyholet)  2 000 000 0 0 0 

    Tilrettelegging - Trygdebolig på Hamarvik  300 000 0 0 0 

    Tilskudd brannutstyr - Bogøya   140 000 0 0 0 

    Trafikksikkerhetstiltak  500 000 500 000 500 000 500 000 

    Utbedring av kommunale kaier  0 0 1 000 000 1 000 000 

    Utbedring tak Sletta kirke  150 000 0 0 0 

    Utbedringer av kaier i øyrekka -   

    kommunal andel (restbevilgning) 

 2 000 000 0 0 0 

    Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2  4 000 000 0 0 0 
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1.9 Skattevedtak 2015 

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

eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt 

anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.  

 

1.10 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2015 til kr. 133.538.000 i              

henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg 

forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet. 

 

VERBAL DEL: 

   

Rammeområde folkevalgte: 

Kommunestyremøter avvikles fortsatt på dagtid for å ivareta småbarnsforeldre og representanter fra 

øyrekka.  

    

Rammeområdet rådmann: 

Etableringslån for yngre fiskere: 

Rådmann bes fremme en sak hvor det legges kriterier/ betingelser for å hjelpe yngre fiskere til å komme i 

gang som yrkesfisker.  

 

Tidlig Innsats: 

Midler til tidlig innsats legges inn for 2015 og i langtidsperioden. Det presiseres at midlene skal brukes i 

direkte tjenesteproduksjon slik at tilbudet styrkes på de enkelte enheter der ungene oppholder seg. 

 

100 000 til morgendagens tjenester tas ut. Rådmannen kjører selv prosessen gjennom sitt lederteam/ 

lederforum. 

 

Frøyapakken opprettholdes i sin helhet. Tilbakemeldinger fra administrasjonen tilsier at dette er et godt 

rekrutteringstiltak for Frøya kommune.  

 

Overføringer til næringslivet opprettholdes med kr 275 000, dvs økt bevilgning på kr 125000.  

 

Sommerjobb for ungdom videreføres med kr 150000. Vi forutsetter med dette at næringslivet bidrar med 

tilsvarende midler som kommunen slik at ordningen ikke reduseres. Administrasjonen går i dialog med 

Næringsforumet ad denne saken. 

 

IKT: 

Ber om at det utarbeides en plan for rullering av pc i hver virksomhet. Ber også om at rådmann vurdere 

hva som er lønnsomt av leasing og innkjøp av pcèr.  

 

Næring: 

Ber administrasjonen komme tilbake med sak når erverv av grunn på Skarpneset er aktuelt. 

Vi ber om at administrasjonen kartlegger potensielle næringsområder som ikke er sjønære. 

En plan for nye næringsarealer utredes.  

 

Et prosjekt for å sikre vekst og utvikling for Øyrekka prioriteres i hele planperioden. Rådmannen bes 

legge fram en sak for politisk behandling.  

Det er søkt om skjønnsmidler til prosjekt øyrekka. Frøya kommune har fått 300.000,- til prosjektet. Det 

legges ikke inn ekstra midler til prosjekt øyrekka. Det forutsettes at Frøya kommunes andel av prosjektet 

dekkes opp gjennom videreføring av stillingen som næringskonsulenten.  

 

Situasjonen rundt mobil og bredbåndsdekning utredes for å bedre forholdene.  

 

Boligpolitikk: 

Viser til sak behandlet i formannskapet. Det er viktig med en god og rullerende boligpolitikk, noe denne 

saken synliggjør. Vi har lagt inn 5 mill i investeringsbudsjettet.  

  

Grendalagene: 

100 000 avsettes til tiltak grendalagene. 

Vi er opptatt av å forskjønne sentrumet vårt og satser stort på det, men vi er også opptatt av grendene og 

den formidable jobben de gjør gjennom dugnadsarbeid.  
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Frøya er i ferd med å bli mer og mer attraktiv for folk flest og for turister. I den forbindelse ønsker vi at 

rådmann henvender seg til grendene for å lage en rasteplass e.l gjerne en benk og raskdunk. Vi bevilger 

10.000,- til grender som ønsker å etablere og holde i orden en rasteplass.   

  

Lærlinger: 

Lærlingeordningen opptrappes som planlagt fra 6 til 9 lærlinger, 490 000 legges inn i langtidsperioden. 

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

Læringer innenfor pleie og omsorg skal ha spesielt fokus. Vi ser dette som en strategisk satsing med tanke 

på å rekruttere kompetent arbeidskraft fremover i tid. 

Praksisen med at andre års læringer går på toppen av bemanningen endres, slik at de i større grad enn 

tidligere tas inn i ordinær bemanning.  

    

Rammeområdet Oppvekst: 

 

Virksomhetsleder Nordskaget: 168 000 legges inn. Nordskag oppvekstsenter: Ber om at det lyses ut etter 

virksomhetsleder omgående og ansettes senest innen 01.04.15.  

 

Sommer SFO videreføres i 2015, 80.000,-. Rådmannen må så snart som mulig informere alle 

oppveksentre/ skoler om dette tilbudet som skal legges til Sistranda skole. Dette tilbudet skal også gjelde 

barn som normalt ikke har SFO Evalueres høsten 2015.  

 

Det er en kjennsgjerning av vi bruker mye driftsmidler til vedlikehold av skoler p.g.a hærverk. Rådmann 

bes sette igang et prosjektet som går ut på at deler av vedlikeholdsmidlene fordeles til klassene etter 

hvordan de klarer å holde klasserom og oppholdsrom i orden og fri for hærverk.  

 

Rådmannen har sendt inn søknad om skjønnsmidler til barn og unge som skal gå til analysearbeid. Det 

ble innvilget 300 000 fra fylkesmannen. Den kommunale egenandelen tas fra rådmannen budsjett. Det 

presiseres at midler tidlig innsats ikke skal inngå i dette prosjektet.  

 

Norskundervisning fremmedspråklige arbeidsinnvandrer, 50 000 legges inn.  

 

Rammeområdet Helse og velferd: 

 

Pleie og omsorg: 

Skjærgårdssykepleier legges inn som et prosjekt over tre år. Bevilgning 2015; 1.1 mill. Videreføres i 2016 

og 2017. Skjærgårdssykepleier er et viktig tiltak for å gi et helhetlig tilbud til befolkningen spesielt 

i øyrekka, men også generelt i Frøya. Dette igangsettes som et prosjekt over 3 år. Midler legges inn også i 

2016 og 2017.  

       

Rammeområde familie og helse: 

40 % stilling ved dagsenter for demente legges inn, 190 000. 

Tilbudet dagsenter for demente utvides med en dag, dvs at tilbudet gis tre dager i uka. Dette anser vi som 

et viktig tiltak for å gi denne gruppa muligheten til å bo i eget hjem så lenge som mulig.  

 

Kompetanseheving innenfor PLO stipulert til 200 000 bør kunne gjennomføres innenfor vedtatt budsjett 

for rammeområdet. 

 

Rammeområde næring og kultur: 

 

Helhetlig idrettspark:  

Satsningen på helhetlig idrettspark er viktig for alle aldersgrupper. Spesielt i lys av å ta vare på 

folkehelsa vår. Vi ber om at rådmann får fremmet en søknad innen søknadsfristen på spillemidler. 

Fremdrift og finansiering i forhold til prosjektet er ikke kommer så langt at bevilgninger foreløpig er 

aktuelt å ta inn.  

  

Rammeområdet teknisk: 

 

Kommunestyret ber rådmann kartlegge hvor mange containere som må utplasseres i øyrekka til 

miljøavfall jfr Emma Årvik`s innspill til kommunestyret. Rådmann bes gå til næringslivet slik at dette blir 

et spleiselag. Containerne utplasseres til påsken 2015. Saken legges fram til politisk behandling.  

 



9 

Det bevilges inntil kr 100.000,- til kjøkkeninnredning i fellesstuene for omsorgsboligene i Beinskardet. 

Tiltaket finansieres ved reduksjon i overføring til fond.  

 

Teknisk 

Økte gebyrinntekter teknisk:  

Bygg 200 000.  

Kart 300 000 

Inntekt rentekompensasjon salg Beinskaret 500 000 

  

Øvrig inndekning:  

Midler til inndekning av prosjekt skjærgårdssykepleier og grendalagene tas fra fond.  

Til sammen 1,2 mill,-. 

 

Generelle innsparinger: 

Reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med 100 000 

Reduksjon av konsulenttjenester 217 000 

 

Votering: 

Hele budsjettet: Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 11.12.14: 

 

Endringer i Formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
1.8  Investeringsbudsjett  

Foreslåtte investeringstiltak som foreløpig er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018, 

fremstilles her som foreslått fra virksomhetene: 

 

Investeringsbudsjett 2015-2018 

 

---- ---- 

År - 2015 2016 2017 2018 

- 

Sum investeringer fra nye tiltak 

 66 649 000 

 

50 070 000 17 100 000 13 100 000 

Sum bruk av driftsmidler  -4 529 800 -5 714 000 -2 320 000 -1 520 000 

Sum lån  -62 119 200 -44 356 000 -14 780 000 -11 580 000 

Sum renter og avdrag  760 648 3 568 966 5 156 641 5 738 230 

Netto driftskonsekvenser  760 648 3 568 966 5 156 641 5 738 230 

- 

Valgte tiltak 

    Hålahauan boligfelt  4 900 000 0 0 0 

    Parkeringsplass ved Titran kapell  0 0 0 0 

    Parkeringsplass ved Vågan gravplass  0 0 0 0 

   Kulvert Veisan  100 000    

    Planlegging universell utforming Titran   

    og Sula kapell 

  

218 000 

0 0 0 
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1.10 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2015 til kr. 133.538.000 i              

henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg 

forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet. 

Enstemmig. 

 

VERBAL DEL: 

   

Kjøp av arkivartjenester tas ut. Overlappingen ytterligere 9 mnd inn i 2015 av to stillinger i OSK tilsier at 

oppgavene må kunne løses innenfor dagens bemanning. 

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Tidlig Innsats: 

Midler til tidlig innsats legges inn for 2015 og i langtidsperioden. Det presiseres at midlene skal brukes i direkte 

tjenesteproduksjon slik at tilbudet styrkes på de enkelte enheter der ungene oppholder seg. 

Enstemmig. 

 

100 000 til morgendagens tjenester tas ut. Rådmannen kjører selv prosessen gjennom sitt lederteam/ lederforum. 

Enstemmig. 

 

Frøyapakken opprettholdes i sin helhet. Tilbakemeldinger fra administrasjonen tilsier at dette er et godt 

rekrutteringstiltak for Frøya kommune.  

Enstemmig. 

 

Overføringer til næringslivet opprettholdes med kr 275 000, dvs økt bevilgning på kr 125000.  

Enstemmig. 

 

Sommerjobb for ungdom videreføres med kr 150000. Vi forutsetter med dette at næringslivet bidrar med 

tilsvarende midler som kommunen slik at ordningen ikke reduseres. Administrasjonen går i dialog med 

Næringsforumet ad denne saken. 

Enstemmig. 

 

Næring: 

Næringskonsulenten settes vakant hele 2015. I den forbindelse ber vi rådmann gå i dialog med Frøya 

næringsforum om oppgaver som kan flyttes dit. Det forutsettes forøvrig at oppgavene kan løses innenfor dagens 

bemanning.  

Falt enstemmig. 

 

Ber administrasjonen komme tilbake med sak når erverv av grunn på Skarpneset er aktuelt. 

Vi ber om at administrasjonen kartlegger potensielle næringsområder som ikke er sjønære. 

Enstemmig. 

 

Grendalagene: 

Vi er opptatt av å forskjønne sentrumet vårt og satser stort på det, men vi er også opptatt av grendene og den 

formidable jobben de gjør gjennom dugnadsarbeid.  

Frøya er i ferd med å bli mer og mer attraktiv for folk flest og for turister. I den forbindelse ønsker vi at rådmann 

henvender seg til grendene for å lage en rasteplass e.l gjerne en benk og raskdunk. Vi bevilger 10.000,- til 

grender som ønsker å etablere og holde i orden en rasteplass.   

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

  

Lærlinger: 

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

Læringer innenfor pleie og omsorg skal ha spesielt fokus. Vi ser dette som en strategisk satsing med tanke på å 

rekruttere kompetent arbeidskraft fremover i tid.  

Falt enstemmig. 

       

Rammeområdet Oppvekst: 

Nordskag oppvekstsenter: 

Ber om at det lyses ut etter virksomhetsleder omgående og ansettes senest innen 01.04.15.  

Enstemmig. 
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Rammeområdet Helse og velferd: 

Pleie og omsorg: 

Skjærgårdssykepleier er et viktig tiltak for å gi et helhetlig tilbud til befolkningen spesielt i øyrekka, men også 

generelt i Frøya. Dette igangsettes som et prosjekt over 3 år. Midler legges inn også i 2016 og 2017.  

Enstemmig. 

       

Rammeområde familie og helse 

Tilbudet dagsenter for demente utvides med en dag, dvs at tilbudet gis tre dager i uka. Dette anser vi som et 

viktig tiltak for å gi denne gruppa muligheten til å bo i eget hjem så lenge som mulig.  

Enstemmig. 

 

Kompetanseheving innenfor PLO stipulert til 200 000 bør kunne gjennomføres innenfor vedtatt budsjett for 

rammeområdet. 

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Rammeområde næring og kultur: 

Helhetlig idrettspark:  

Satsningen på helhetlig idrettspark er viktig for alle aldersgrupper. Spesielt i lys av å ta vare på folkehelsa vår. 

Vi ber om at rådmann får fremmet en søknad innen søknadsfristen på spillemidler. Fremdrift og finansiering i 

forhold til prosjektet er ikke kommer så langt at bevilgninger foreløpig er aktuelt å ta inn.  

Vedtatt med 19 mot 1 stemme avgitt fra Sp 

 

Festivalstøtten er redusert. Vi ber om at administrasjonen går i dialog med aktuelle søkere for sikre at denne 

justeringen ikke fører til nedleggelse av noen av arrangementene.  

Falt enstemmig. 

 

Rammeområdet teknisk: 

Brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2015 og 2016, jfr tidligere vedtak i formannskapet. 

Det er lagt inn en økning på inntektssiden som vi anser som realistisk. 

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Borgelige v/ Venstre, FRP, Sp og Sv fremmet flg. forslag til endring/tillegg til 

Formannskapets innstilling: 
 
Rammeområde Rådmann: 

- Rådmannens forslag om kjøp av arkivartjenester tas ikke ut. Kr 300.000 legges inn i 2015.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

- Morgendagens tjenester kr 100.000 til ekstern gjennomgang av tjenestene helse- og omsorg  

  samt oppvekst legges inn.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

- Norskopplæring for arbeidsinnvandrere legges inn med kr 150.000 i planperioden. 

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Næring: 

- Stillingen som næringskonsulent opprettholdes, kostnad kr 520.000,- per år.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Grendalag: 

- Tilskudd til grendalag økes med kr 100.000,-  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Lærlinger: 

Antall lærlinger økes fra 6 til 9 i henhold til oppsatt plan, dvs. en økning med kr 690.000,- per år.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Oppvekst: 

- Vikarbudsjett for virksomhetene økes til kr 1 mill. 

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 
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NAV interkommunal sosialtjeneste: 

- 1 årsverk til NAV interkommunale sosiale tjenester- gjeldsrådgiving og oppfølging vanskeligstilte legges inn. 

Kostnad kr 508.000,- per år.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Pleie og omsorg: 

- Kompetanseutvikling innen pleie og omsorg settes av med kr 200.000,- i 2015.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

- Opprettholde fri egenandel trygghetsalarmer, kostnad kr 260.000,- per år.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Frivillighetssentralen: 

- Aktiviteter i driftsbudsjettet til Frivillighetssentralen økes til kr 250.000,-  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Kostnad i 2015: kr 4 mill. 

Tiltakene finansieres ved reduksjon i overføringer til fond, reduserte kapitalkostnader og effektiviseringstiltak, 

inkludert interkommunale tjenester. Rammeområdene oppvekst samt pleie og omsorg skjermes. 

Effektiviseringstiltak legges fram for politisk behandling.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

  

Tillegg til punkt 1.8 investeringsbudsjett: 

- Erverv til grunn Skarpneset næringsområder 10 mill i 2015. 

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

- Ny brannstasjon kr 10 mill. i 2015 og kr 10 million i 2016  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

- Universell utforming av Titran og Sula kapell kr 218.000,- i 2015  

Enstemmig.  

 

Verbal del: 

Et prosjekt for å sikre vekst og utvikling for Øyrekka prioriteres i hele planperioden. Rådmannen bes legge fram 

en sak for politisk behandling.  

Enstemmig.  

  

Situasjonen rundt mobil og bredbåndsdekning utredes for å bedre forholdene.  

Enstemmig. 

  

En plan for nye næringsarealer utredes.  

Enstemmig. 

 

Ap og Høyre fremmet flg. forslag til endring/tillegg i forhold til 

Formannskapets forslag til innstilling: 
 
Lærlingeordningen opptrappes som planlagt fra 6 til 9 lærlinger, 490 000 legges inn i langtidsperioden. 

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Norskundervisning fremmedspråklige arbeidsinnvandrer, 50 000 legges inn.  

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

100 000 avsettes til tiltak grendalagene. 

Enstemmig. 

 

Oppvekst: 

Virksomhetsleder Nordskaget: 168 000 legges inn 

Sommer SFO videreføres i 2015, 80 000,-. 

Enstemmig. 

 

Familie og helse: 

40% stilling ved dagsenter for demente legges inn, 190 000. 

Enstemmig. 
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PLO 

Skjærgårdssykepleier legges inn som et prosjekt over tre år. Bevilgning 2015; 1.1 mill. Videreføres i 2016 og 

2017.  

Enstemmig. 

    

Kultur og næring 

Driftsbudsjettet til frivillighetssentralen reduseres med 50 000. 

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Teknisk 

Økte gebyrinntekter teknisk:  

Bygg 200 000.  

Kart 300 000 

Inntekt rentekompensasjon salg Beinskaret 500 000 

Enstemmig. 

 

Det bevilges inntil kr 100.000,- til kjøkkeninnredning i fellesstuene for omsorgsboligene i Beinskardet. Tiltaket 

finansieres ved reduksjon i overføring til fond.  

Enstemmig. 

  

Øvrig inndekning:  

Midler til inndekning av prosjekt skjærgårdssykepleier og grendalagene tas fra fond.Til sammen 1,2 mill,-. 

Generelle innsparinger: 

Reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med 100 000 

Reduksjon av konsulenttjenester 217 000 

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

            

Endringer Investeringsbudsjettet:   1.8 

Parkeringsplass ved Titran kapell og Vågan gravplass tas ut 250.000 x2   

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

Holahauan reduseres med 100 000,- til 4,9 mill.     

Vedtatt med 13 mot 7 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp. 

 

Følgende tiltak legges inn: 

Kulvert Veisan 100 000        

Enstemmig. 

 

VERBAL DEL: 

   

Næring: 

Ber administrasjonen komme tilbake med sak når erverv av grunn på Skarpneset er aktuelt. 

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Vi ber om at administrasjonen kartlegger potensielle næringsområder som ikke er sjønære. 

Enstemmig. 

Det er søkt om skjønnsmidler til prosjekt øyrekka. Frøya kommune har fått 300.000,- til prosjektet. Det legges 

ikke inn ekstra midler til prosjekt øyrekka. Det forutsettes at Frøya kommunes andel av prosjektet dekkes opp 

gjennom videreføring av stillingen som næringskonsulenten.  

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Lærlinger: 

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

Læringer innenfor pleie og omsorg skal ha spesielt fokus. Vi ser dette som en strategisk satsing med tanke på å 

rekruttere kompetent arbeidskraft fremover i tid. 

Praksisen med at andre års læringer går på toppen av bemanningen endres, slik at de i større grad enn tidligere 

tas inn i ordinær bemanning.  

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 
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Rammeområdet Oppvekst: 

Sommer SFO videreføres i 2015 

Rådmannen må så snart som mulig informere alle  oppveksentre/ skoler om dette tilbudet som skal legges til 

Sistranda skole. Dette tilbudet skal også gjelde barn som normalt ikke har SFO Evalueres høsten 2015. 

Enstemmig. 

Det er en kjennsgjerning av vi bruker mye driftsmidler til vedlikehold av skoler p.g.a hærverk. Rådmann bes 

sette igang et prosjektet som går ut på at deler av vedlikeholdsmidlene fordeles til klassene etter hvordan de 

klarer å holde klasserom og oppholdsrom i orden og fri for hærverk.  

Enstemmig. 

 

Rådmannen har sendt inn søknad om skjønnsmidler til barn og unge som skal gå til analysearbeid. Det ble 

innvilget 300 000 fra fylkesmannen. Den kommunale egenandelen tas fra rådmannen budsjett. Det presiseres at 

midler tidlig innsats ikke skal inngå i dette prosjektet.  

Enstemmig. 

 

Rammeområde familie og helse 

Kompetanseheving innenfor PLO stipulert til 200 000 bør kunne gjennomføres innenfor vedtatt budsjett for 

rammeområdet.  

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

  

Rammeområdet teknisk: 

Kommunestyret ber rådmann kartlegge hvor mange containere som må utplasseres i øyrekka til miljøavfall jfr 

Emma Årvik`s innspill til kommunestyret. Rådmann bes gå til næringslivet slik at dette blir et spleiselag. 

Containerne utplasseres til påsken 2015. Saken legges fram til politisk behandling.  

Enstemmig. 

 

Votering: 

Hele budsjettet. Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2015 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og  

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

budsjett for 2015 for alle rammeområder.  

 

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

finansieringsplan for 2015. 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.  

 

1.3  Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2015. 

 

1.4  Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2015 – 2018. 

 

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

 

1.6  Rådmann pålegges å oversende budsjett og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med    

       tilhørende pålagte vedlegg.  

 

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.  
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1.8  Investeringsbudsjett  

 Foreslåtte investeringstiltak som foreløpig er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018, 

 fremstilles her som foreslått fra virksomhetene: 

 

Investeringsbudsjett 2015-2018 

 

---- ---- 

År - 2015 2016 2017 2018 

- 

Sum investeringer fra nye tiltak 

 66 649 000 

 

50 070 000 17 100 000 13 100 000 

Sum bruk av driftsmidler  -4 529 800 -5 714 000 -2 320 000 -1 520 000 

Sum lån  -62 119 200 -44 356 000 -14 780 000 -11 580 000 

Sum renter og avdrag  760 648 3 568 966 5 156 641 5 738 230 

Netto driftskonsekvenser  760 648 3 568 966 5 156 641 5 738 230 

- 

Valgte tiltak 

- 

Usorterte tiltak  88 332 000 61 150 000 18 180 000 14 180 000 

    Adresseprosjektet  220 000 220 000 0 0 

    Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)  250 000 250 000 0 0 

    Asfaltering kommunale veier  0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    Automatisk ringeanlegg Sula kapell  147 000 0 0 0 

    Avløpsutbygging  2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

    Brannvarslingsanlegg - kommunehuset  500 000 0 0 0 

    Bygging av vei Midtsian - Yttersian  0 0 3 000 000 0 

    Dyrøy boligfelt  2 000 000 0 0 0 

    Elevpcer  0 0 0 0 

    Erverv av grunn til Skarpneset  

    næringsområde 

 0 0 0 0 

    Forprosjekt - Museum  200 000 0 0 0 

    Froan kapell - utsatt vedlikehold  100 000 0 0 0 

    Handikaptilpasning Hallaren kirke  

   (innvendig og utvendig) 

 142 000 0 0 0 

    Hålahauan boligfelt  5 000 000 0 0 0 

    Infrastruktur - Blått kompetansesenter  1 000 000 0 0 0 

    Investeringer IKT  2 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    Kombinert tankvogn brann/vannverk  0 0 1 000 000 0 

    Kummer, høydebasseng og ledningsnett  2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 
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    Kvalitetsheving DEK  250 000 0 0 0 

    Liggekai Sistranda  1 000 000 21 500 000 0 0 

    Miljøgata - flytting av vannledning og  

    kummer 

 2 000 000 0 0 0 

    Nordhammarvik gravplass  200 000 0 0 0 

    Ny brannbil - restfinansiering ihht. KST  

    vedtak 

 750 000 0 0 0 

    Ny brannbil Nordskag - fremskutt enhet  1 000 000 0 0 0 

    Ny brannstasjon  0 0 0 0 

    Ny mindre traktor  500 000 0 0 0 

    Ny vannledning:   Nordhammervika- 

    Hamarvik- Skarpneset-Nordskag 

 10 000 000 10 000 000 0 0 

    Nye senger sykehjemmet  100 000 100 000 100 000 100 000 

    Nytt høydebasseng - Bergheia  6 000 000 6 000 000 0 0 

    Nytt høydebasseng - Bremnestuva  8 000 000 0 0 0 

    Oppgradering av sentrumsområde  

    Sistranda 

 1 000 000 0 0 0 

    Opprydding kommunale    

    avløpsledninger/overvannsproblemer 

 5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    PC til ansatte (arbeidsredskap)  0 0 0 0 

    Parkeringsplass ved Titran kapell  250 000 0 0 0 

    Parkeringsplass ved Vågan gravplass  250 000 0 0 0 

    Planlegging universell utforming Titran og  

   Sula kapell 

 0 0 0 0 

    Påkostninger kommunale bygg i henhold  

    til vedlikeholdsplanen 

 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

    Rammeplan avløp  500 000 0 0 0 

    Sak/arkivsystem  200 000 0 0 0 

    Sanering av avløp Mausund (Måøyholet)  2 000 000 0 0 0 

    Tilrettelegging - Trygdebolig på Hamarvik  300 000 0 0 0 

    Tilskudd brannutstyr - Bogøya   140 000 0 0 0 

    To smartboard Sistranda skole  0 0 0 0 

    Trafikksikkerhetstiltak  500 000 500 000 500 000 500 000 

    Utbedring av kommunale kaier  0 0 1 000 000 1 000 000 

    Utbedring tak Sletta kirke  150 000 0 0 0 

    Utbedringer av kaier i øyrekka –  

    kommunal andel (restbevilgning) 

 2 000 000 0 0 0 

    Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2  4 000 000 0 0 0 
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Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

- 

Usorterte tiltak      

    Bygging av utleieboliger  5 000 000 0 0 0 

    Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Utbygging helhetlig idrettspark inkl. flytting  

    av ballbinge 

 0 0 0 0 

    Renter og avdrag  0 0 0 0 

 

1.9  Skattevedtak 2015 

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

eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg 

i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.  

 

 

1.10 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2015 til kr. 132.573.000 i              

henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg 

forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet. 

 

1.11 Formannskapets forslag til budsjett og handlingsprogram legges ut på høring. 

 

VERBAL DEL: 

   

Rammeområde folkevalgte: 

Kommunestyremøter avvikles fortsatt på dagtid for å ivareta småbarnsforeldre og representanter fra øyrekka. 

    

Rammeområdet rådmann: 

Etableringslån for yngre fiskere: 

Rådmann bes fremme en sak hvor det legges kriterier/ betingelser for å hjelpe yngre fiskere til å komme i gang 

som yrkesfisker. 

 

Kjøp av arkivartjenester tas ut. Overlappingen ytterligere 9 mnd inn i 2015 av to stillinger i OSK tilsier at 

oppgavene må kunne løses innenfor dagens bemanning. 

 

Tidlig Innsats: 

Midler til tidlig innsats legges inn for 2015 og i langtidsperioden. Det presiseres at midlene skal brukes i direkte 

tjenesteproduksjon slik at tilbudet styrkes på de enkelte enheter der ungene oppholder seg. 

 

100000 til morgendagens tjenester tas ut. Rådmannen kjører selv prosessen gjennom sitt lederteam/ lederforum. 

 

Frøyapakken opprettholdes i sin helhet. Tilbakemeldinger fra administrasjonen tilsier at dette er et godt 

rekrutteringstiltak for Frøya kommune.  

 

Overføringer til næringslivet opprettholdes med kr 275 000, dvs økt bevilgning på kr 125000. 

 

Sommerjobb for ungdom videreføres med kr 150000. Vi forutsetter med dette at næringslivet bidrar med 

tilsvarende midler som kommunen slik at ordningen ikke reduseres. Administrasjonen går i dialog med 

Næringsforumet ad denne saken. 

 

IKT: 

Ber om at det utarbeides en plan for rullering av pc i hver virksomhet. Ber også om at rådmann vurdere hva som 

er lønnsomt av leasing og innkjøp av pcèr.  
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Næring: 

Næringskonsulenten settes vakant hele 2015. I den forbindelse ber vi rådmann gå i dialog med Frøya 

næringsforum om oppgaver som kan flyttes dit. Det forutsettes forøvrig at oppgavene kan løses innenfor dagens 

bemanning. 

Ber administrasjonen komme tilbake med sak når erverv av grunn på Skarpneset er aktuelt. 

Vi ber om at administrasjonen kartlegger potensielle næringsområder som ikke er sjønære. 

  

Boligpolitikk: 

Viser til sak behandlet i formannskapet. Det er viktig med en god og rullerende boligpolitikk, noe denne saken 

synliggjør. Vi har lagt inn 5 mill i investeringsbudsjettet. 

  

Grendalagene: 

Vi er opptatt av å forskjønne sentrumet vårt og satser stort på det, men vi er også opptatt av grendene og den 

formidable jobben de gjør gjennom dugnadsarbeid.  

Frøya er i ferd med å bli mer og mer attraktiv for folk flest og for turister. I den forbindelse ønsker vi at rådmann 

henvender seg til grendene for å lage en rasteplass e.l gjerne en benk og raskdunk. Vi bevilger 10.000,- til 

grender som ønsker å etablere og holde i orden en rasteplass. 

  

Lærlinger: 

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

Læringer innenfor pleie og omsorg skal ha spesielt fokus. Vi ser dette som en strategisk satsing med tanke på å 

rekruttere kompetent arbeidskraft fremover i tid. 

       

Rammeområdet Oppvekst: 

Nordskag oppvekstsenter: 

Ber om at det lyses ut etter virksomhetsleder omgående og ansettes senest innen 01.04.15. 

  

Rammeområdet Helse og velferd: 

Pleie og omsorg: 

Skjærgårdssykepleier er et viktig tiltak for å gi et helhetlig tilbud til befolkningen spesielt i øyrekka, men også 

generelt i Frøya. Dette igangsettes som et prosjekt over 3 år. Midler legges inn også i 2016 og 2017. 

       

Rammeområde familie og helse 

Tilbudet dagsenter for demente utvides med en dag, dvs at tilbudet gis tre dager i uka. Dette 

 anser vi som et viktig tiltak for å gi denne gruppa muligheten til å bo i eget hjem så lenge  

 som mulig. 

Kompetanseheving innenfor PLO stipulert til 200 000 bør kunne gjennomføres innenfor  

vedtatt budsjett for rammeområdet. 

  

Rammeområde næring og kultur: 

Helhetlig idrettspark:  

Satsningen på helhetlig idrettspark er viktig for alle aldersgrupper. Spesielt i lys av å ta vare på folkehelsa vår. 

Vi ber om at rådmann får fremmet en søknad innen søknadsfristen på spillemidler. Fremdrift og finansiering i 

forhold til prosjektet er ikke kommer så langt at bevilgninger foreløpig er aktuelt å ta inn. 

 

Festivalstøtten er redusert. Vi ber om at administrasjonen går i dialog med aktuelle søkere for  

sikre at denne justeringen ikke fører til nedleggelse av noen av arrangementene. 

 

Rammeområdet teknisk: 

Brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2015 og 2016, jfr tidligere vedtak i formannskapet. 

Det er lagt inn en økning på inntektssiden som vi anser som realistisk. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
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153/14  

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014-2018 - ANDREGANGS BEHANDLING  

 

 

Vedtak: 

 

1. Strategisk næringsplan 2014-2018, som vedlagt, vedtas som ny sektorplan for næring og erstatter 

næringsplan fra 1999. 

2. Foreslåtte endringer i tekstdelen av næringsplanen er uthevet med rød skrift i vedlagt forslag til 

næringsplan. Disse endringene tas inn i strategisk næringsplan for Frøya kommune. 

3. Det foreslås følgende endringer i SWOT-analysen: 

a. Under styrker tilføyes: 

i. Nasjonalt ledende innenfor profilråstoff som kamskjell, teinefanget sjøkreps og 

taskekrabbe 

ii. Nytt Kultur- og kompetansesenter, ny vgs. med ulike samarbeidsavtaler 

iii. Til «Lokal leverandørklynge med lokalt eierskap» tilføyes «og også med 

betydelig eksportrettet virksomhet.» 

b. Under svakheter tilføyes: 

i. Til «Mangelfull infrastruktur, spesielt innenfor IKT, transport» tilføyes «og 

botilbud generelt.» 

ii. Endring av tekst til «Til dels betydelig gjennomstrømming av arbeidskraft» 

4. Hovedmål 1 får en tilføying på tekst om at: «Det som gjør Frøya kommune spesielt unikt - utover 

sterkt næringsliv, fremmedspråklig bosetting, topografi og geografisk plassering - er kommunens 

øyrekke og at spesielt deler av den er bebodd og har aktivitet (kulisser har vi nok av langs kysten). 

Dette er særdeles viktig, attraktivt og i stor grad avgjørende for utvikling av bl.a. reiselivet. Det er 

også en kjensgjerning at de senere års utvikling ved Frøya vgs. ikke bare har økt omdømme for 

skolen, men også for hele Frøya samfunnet.» 

- Frøya vgs legges inn i tiltak under 1.1: «FNF, TKK, Frøya vgs og næringsrådgiver skal, i tett 

samarbeid med næringen, starte arbeidet med å jobbe frem en Arena -søknad rettet mot marin 

sektor, innen utgangen av 2015.» 

5. To nye tiltak tas inn på delmål 1.1: 

a. Se på om dagens dialog mellom oppdrett og fiske er optimal. 

b. Ta en andel i et Global Centre of Expertise (GCE) aquaculture programmet. 

c. Se på nye næringsarealer, både sjønært og ikke-sjønært. 

6. Under ansvar delmål 1.1 legges Frøya vgs til. 

7. Nytt tiltak legges til på delmål 1.2: 

a. Jobbe for en realisering av og oppslutning til prosjektet Øyrekka inn i Framtida 

8. Endring i tekst på tiltak under delmål 1.3: 

a. Jobbe for at FKK blir et naturlig og attraktivt knutepunkt for kultur, næring og 

kompetanse regionalt (regionalt/nasjonalt referanseinstitusjon). 

9. Under ansvar delmål 1.3 legges Frøya vgs til. 

10. Nye tiltak legges til på delmål 1.4: 

a. Tettere dialog og samhandling mellom reiselivsdestinasjonene og reiselivsaktørene i 

Trondheim og på kysten. 

b. Etablere et bedriftsnettverk som jobber med å utvikle og markedsføre pakketilbud og 

Frøya som destinasjon. 

c. Styrke samspillet mellom frivillighet og næringsliv og koblingen mellom kultur og 

næring. 

d. Jobbe for bedre informasjon til turister.  

e. Legge til rette for et utvidet turisttilbud i øyrekka. 

11. Tiltak på delmål 1.4 om å arrangere temadebatt/work-shop endres til at det skal arrangeres årlig. 

12. Tilføying av ansvar og tekst på tiltak under delmål 2.2 Profilering av Frøya: 

a. Tilstedeværelse på utdanningsarenaer, f.eks. NTNU, HiST, BI, m.fl, og også 

internasjonale arenaer 

b. Frøya vgs tilføyes under ansvar for delmål 2.2 

13. Tilføying på første setning i teksten til delmål 3.1: «Frøya er i dag praksisfeltet spesielt for blå 

sektor, men bør også kunne utvikles til andre sektorer som bla. innenfor sosial-/helsesektoren, 

etter og videreutdanning innenfor ulike sektorer, mv.» 
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14. Ordet regional tas inn i tiltak under delmål 3.1 om satsning på Blått kompetansesenter: «En sterk 

satsning på et regionalt Blått kompetansesenter vil skape et større kompetansemiljø i regionen 

innen blå sektor.» 

15. Nye tiltak som tas inn under delmål 3.1: 

a. En realisering av Ocean Space Centre i Trondheim vil styrke regionen som 

forskningsarena for blå sektor. 

b. Livslang læring og 13-årig integrert utdanningsløp – jf. tidligere behandling og vedtak i 

kommunen. 

c. Newton Marine Rom er et innovativt undervisningstilbud som styrker 

realfagsundervisningen og interessen for havets ressurser hos barn og unge. 

16. Nye tiltak som tas inn under delmål 3.2: 

a. Vurdere behov for lavterskel kompakt/sentrumsnært botilbud for elever, studenter, 

forskere, m.fl. 

b. Jobbe for at det i regionen etableres et felles servicesenter for utenlandske arbeidstakere 

(SUA-kontor) 

17. En tilføying i parentes på tiltak under delmål 4.1: 

a. Frøya kommune må ha et godt og variert fritidstilbud (kultur, idrett, frivillighet, mv.). 

18. Nye tiltak som tas inn under delmål 5.1: 

a. Se på muligheter for etablering av en skyttelbåt. 

b. Frøya kommune ser på muligheten for å opprette en finansierings-/låneordning for unge 

fiskere. 

19. Nytt tiltak som tas inn under delmål 5.2: 

a. Næringsplan avstemmes med regional næringsplan for Orkdalsregionen når den vedtas. 

20. Nytt tiltak som tas inn under delmål 5.2 

a. Sentrumsnær lavterskel botilbud. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 11.12.14: 

 

Repr. Edvin Paulsen fremmet flg. forslag til endring i pkt. 10 e: 

 

«Legge til rette for et utvidet turisttilbud i øyrekka.» 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1.  Strategisk næringsplan 2014-2018, som vedlagt, vedtas som ny sektorplan for næring og erstatter 

næringsplan fra 1999. 

2. Foreslåtte endringer i tekstdelen av næringsplanen er uthevet med rød skrift i vedlagt forslag til 

næringsplan. Disse endringene tas inn i strategisk næringsplan for Frøya kommune. 

3.    Det foreslås følgende endringer i SWOT-analysen: 

b. Under styrker tilføyes: 

i. Nasjonalt ledende innenfor profilråstoff som kamskjell, teinefanget sjøkreps og 

taskekrabbe 

ii. Nytt Kultur- og kompetansesenter, ny vgs. med ulike samarbeidsavtaler 

iii. Til «Lokal leverandørklynge med lokalt eierskap» tilføyes «og også med betydelig 

eksportrettet virksomhet.» 

c. Under svakheter tilføyes: 

i. Til «Mangelfull infrastruktur, spesielt innenfor IKT, transport» tilføyes «og botilbud 

generelt.» 

ii. Endring av tekst til «Til dels betydelig gjennomstrømming av arbeidskraft» 

4. Hovedmål 1 får en tilføying på tekst om at: «Det som gjør Frøya kommune spesielt unikt - utover sterkt 

næringsliv, fremmedspråklig bosetting, topografi og geografisk plassering - er kommunens øyrekke og 

at spesielt deler av den er bebodd og har aktivitet (kulisser har vi nok av langs kysten). Dette er 

særdeles viktig, attraktivt og i stor grad avgjørende for utvikling av bl.a. reiselivet. Det er også en 
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kjensgjerning at de senere års utvikling ved Frøya vgs. ikke bare har økt omdømme for skolen, men 

også for hele Frøya samfunnet.» 

- Frøya vgs legges inn i tiltak under 1.1: «FNF, TKK, Frøya vgs og næringsrådgiver skal, i tett samarbeid 

med næringen, starte arbeidet med å jobbe frem en Arena -søknad rettet mot marin sektor, innen 

utgangen av 2015.» 

5. To nye tiltak tas inn på delmål 1.1: 

a. Se på om dagens dialog mellom oppdrett og fiske er optimal. 

b. Ta en andel i et Global Centre of Expertise (GCE) aquaculture programmet. 

c. Se på nye næringsarealer, både sjønært og ikke-sjønært. 

6. Under ansvar delmål 1.1 legges Frøya vgs til. 

7. Nytt tiltak legges til på delmål 1.2: 

a. Jobbe for en realisering av og oppslutning til prosjektet Øyrekka inn i Framtida 

8. Endring i tekst på tiltak under delmål 1.3: 

a. Jobbe for at FKK blir et naturlig og attraktivt knutepunkt for kultur, næring og kompetanse 

regionalt (regionalt/nasjonalt referanseinstitusjon). 

9. Under ansvar delmål 1.3 legges Frøya vgs til. 

10. Nye tiltak legges til på delmål 1.4: 

a. Tettere dialog og samhandling mellom reiselivsdestinasjonene og reiselivsaktørene i 

Trondheim og på kysten. 

b. Etablere et bedriftsnettverk som jobber med å utvikle og markedsføre pakketilbud og Frøya 

som destinasjon. 

c. Styrke samspillet mellom frivillighet og næringsliv og koblingen mellom kultur og næring. 

d. Jobbe for bedre informasjon til turister.  

e. Legge til rette for et utvidet turisttilbud på Mausund. 

11. Tiltak på delmål 1.4 om å arrangere temadebatt/work-shop endres til at det skal arrangeres årlig. 

 

 

12. Tilføying av ansvar og tekst på tiltak under delmål 2.2 Profilering av Frøya: 

a. Tilstedeværelse på utdanningsarenaer, f.eks. NTNU, HiST, BI, m.fl, og også internasjonale 

arenaer 

b. Frøya vgs tilføyes under ansvar for delmål 2.2 

13. Tilføying på første setning i teksten til delmål 3.1: «Frøya er i dag praksisfeltet spesielt for blå sektor, 

men bør også kunne utvikles til andre sektorer som bla. innenfor sosial-/helsesektoren, etter og 

videreutdanning innenfor ulike sektorer, mv.» 

14. Ordet regional tas inn i tiltak under delmål 3.1 om satsning på Blått kompetansesenter: «En sterk 

satsning på et regionalt Blått kompetansesenter vil skape et større kompetansemiljø i regionen innen blå 

sektor.» 

15.   Nye tiltak som tas inn under delmål 3.1: 

a. En realisering av Ocean Space Centre i Trondheim vil styrke regionen som forskningsarena for 

blå sektor. 

b. Livslang læring og 13-årig integrert utdanningsløp – jf. tidligere behandling og vedtak i 

kommunen. 

c. Newton Marine Rom er et innovativt undervisningstilbud som styrker realfagsundervisningen 

og interessen for havets ressurser hos barn og unge. 

16. Nye tiltak som tas inn under delmål 3.2: 

a. Vurdere behov for lavterskel kompakt/sentrumsnært botilbud for elever, studenter, forskere, 

m.fl. 

b. Jobbe for at det i regionen etableres et felles servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA-

kontor) 

17. En tilføying i parentes på tiltak under delmål 4.1: 

a. Frøya kommune må ha et godt og variert fritidstilbud (kultur, idrett, frivillighet, mv.). 

18. Nye tiltak som tas inn under delmål 5.1: 

a. Se på muligheter for etablering av en skyttelbåt. 

b. Frøya kommune ser på muligheten for å opprette en finansierings-/låneordning for unge 

fiskere. 

19. Nytt tiltak som tas inn under delmål 5.2: 

a. Næringsplan avstemmes med regional næringsplan for Orkdalsregionen når den vedtas. 

20. Nytt tiltak som tas inn under delmål 5.2 

a. Sentrumsnær lavterskel botilbud. 

Enstemmig. 
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154/14  

HAVNE- OG FARVANNSUTVALGET FJERNES  

 

 

Vedtak: 

 

Vedtak om å ha et Havne- og farvannsutvalg, vedtatt 25.08.2010, oppheves. 

 

Enstemmig.  

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Vedtak om å ha et Havne- og farvannsutvalg, vedtatt 25.08.2010, oppheves. 

 

Enstemmig.  

 

 155/14  

REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG 

ANLEGGSUTVIKLING 2013 -2017  

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyet vedtar endringer i Handlingsplanen for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 

anleggsutvikling 2013-2017, revidert 23.11.2014. 

 

Enstemmig.  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar endringer i Handlingsplanen for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling 

2013-2017, revidert 23.11.2014. 

 

Enstemmig.  

 

  

156/14  

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 - 

SLUTTBEHANDLING  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å egengodkjenne endring av reguleringsplanen for del av Uttian Gnr. 26, Bnr. 2, 

med plankart datert 29.01.2014, bestemmelser datert 27.11.2014 og planbeskrivelse datert 28.11.2014. 

Vedtaket fattes i medhold til Plan- og bygningsloven § 12-12. 

Det forutsettes at det gjennomføres siktutbedring, evt. vurderes alternativ adkomst til Fv 451. 

 

Enstemmig.  

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune vedtar å egengodkjenne endring av reguleringsplanen for del av Uttian Gnr. 26, Bnr. 2, med 

plankart datert 29.01.2014, bestemmelser datert 27.11.2014 og planbeskrivelse datert 28.11.2014. Vedtaket 

fattes i medhold til Plan- og bygningsloven § 12-12. 

Det forutsettes at det gjennomføres siktutbedring, evt. vurderes alternativ adkomst til Fv 451. 

 

Enstemmig.  

 

 

  



23 

157/14  

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, NAUST OG SMÅBÅTHAVN PÅ SETRA OG 

STRØMSHOLMEN  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen med bestemmelser 

datert 16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 med forbehold om 

at planen rettes opp etter løsningsforslag for merknadene. Antal naust på 20 stk opprettholdes. Saken 

sendes over til fylkesmannen  

2. Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14. 

 

Enstemmig.  

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen med bestemmelser datert 

16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 med forbehold om at planen 

rettes opp etter løsningsforslag for merknadene. Antal naust på 20 stk opprettholdes. Saken sendes over til 

fylkesmannen  

2. Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14. 

 

Enstemmig.  

 

  

158/14  

ORGANISERING AV SØR - TRØNDELAG 110 - SENTRAL  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune sier opp eksisterende samarbeidsavtale for Sør-Trøndelag 110-sentral slik den 

fremgår av saken.   

2. Frøya kommune vedtar ny samarbeidsavtale med vedtekter for Sør-Trøndelag 110-sentral slik den 

fremgår av saken og dets vedlegg 1 og 2. Ny samarbeidsavtale skal gjelde inntil en eventuell 

etablering av IKS. 

3. Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015. 

4. Frøya kommune vedtar at arbeidet med å utrede IKS for Sør-Trøndelag 110-sentral igangsettes 

umiddelbart.  

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune sier opp eksisterende samarbeidsavtale for Sør-Trøndelag 110-sentral slik den fremgår av 

saken.   

2. Frøya kommune vedtar ny samarbeidsavtale med vedtekter for Sør-Trøndelag 110-sentral slik den fremgår 

av saken og dets vedlegg 1 og 2. Ny samarbeidsavtale skal gjelde inntil en eventuell etablering av IKS. 

3. Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015. 

4. Frøya kommune vedtar at arbeidet med å utrede IKS for Sør-Trøndelag 110-sentral igangsettes 

umiddelbart.  

Enstemmig. 
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159/14  

SERVERINGSBEVILLING  

 

Vedtak: 

 

Frøya Olje A/S ved daglig leder Anja-Irene Hammer Dahl og medeier Anders Espnes innvilges 

serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

 

Enstemmig.  

 

Kommunestyrets behandling i møte 11.12.14: 

 

Repr. Arvid Hammernes ba om at hans habilitet blir vurdert da han er i familie til medeier Espnes. 

Repr. Hammernes ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya Olje A/S ved daglig leder Anja-Irene Hammer Dahl og medeier Anders Espnes innvilges 

serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

 

Enstemmig.  

 

  

160/14  

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2015  

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar flg. møteplan for formannskapet og kommunestyret 1. halvår 2015 

 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 

KST 15.01. 26.02. 26.03. 30.04. 28.05. 18.06. 

FSK 13.01. og 

27.01. 

17.02. 03.03. og 17.03 21.04.  05. og 

19.05. 

02.06. og 16.06 

 

Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart kl.  10.00 

Formannskapsmøtene holdes på  Tirsdager  med møtestart     kl.  09.00 

 

*) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. 

 

*) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. 

 

Enstemmig.  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune vedtar flg. møteplan for formannskapet og kommunestyret 1. halvår 2015 

 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 

KST 15.01. 26.02. 26.03. 30.04. 28.05. 18.06. 

FSK 13.01. og 

27.01. 

17.02. 03.03. og 17.03 21.04.  05. og 

19.05. 

02.06. og 16.06 

 

Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart  kl.  10.00 

Formannskapsmøtene holdes på  Tirsdager  med møtestart     kl.  09.00 

 

*) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. 

 

*) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. 

 

Enstemmig.  
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161/14  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Ordfører har fått et opprop fra motstandere av vindkraft. 

  

 

162/14  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Kartlegging av PC i skolen, innkjøp.  

 

Orienterte om innlegg i tirsdagens utgave av Hitra-Frøya vedr. barnevern. 

Det arbeides med å få til en felles kultur for barnevern Hitra og Frøya.  

Rådmann og administrasjonen har 100 % tillit til ansatte ved barnevernet på Frøya.  

 

Status og framdrift fra prosjektet ”administrativ utvikling”. Ca. 15 minutter. 

Denne orienteringen flyttes til janauarmøtet. 

 

  

163/14  

OVERFØRING AV BUFFERFOND TIL DISPOSISJONSFOND  

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner at kr. 10.000.000 overføres fra Bufferfond til disposisjonsfond. 

Bruk av bufferfond - risiko   Kredit  19401.9000.880 kr 10.000.000 

Avsetning til disposisjonsfond  Debet  15400.9000.880 kr 10.000.000 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner at kr. 10.000.000 overføres fra Bufferfond til disposisjonsfond. 

Bruk av bufferfond - risiko   Kredit  19401.9000.880 kr 10.000.000 

Avsetning til disposisjonsfond  Debet  15400.9000.880 kr 10.000.000 

 

  



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/19    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 
 
 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TRØNDER-ENERGI AS  
 
 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommunestyre vedtar at Frøya kommune, som aksjonær i TrønderEnergi AS, på ekstraordinær 
generalforsamling i TrønderEnergi AS den 20.01.2015 skal stemme for styrets forslag til vedtak i sak 
1/15, som angitt i styrets innkallelse til ekstraordinær generalforsamling av 5.11.2014. 
Ordfører Berit Flåmo gis fullmakt til å representere Frøya kommune på den ekstraordinære 
generalforsamlingen i TrønderEnergi AS den 20.01.2015. 
 
 
Vedlegg: 
 

1. GF TE innkalling 20.01.15. 
2. Stemmefullmakt GF TE 12.05.14. 
3. Ekstraordinær GF-sak 1-15 EK-prosjekt TE – fase III  

  
Saksopplysninger:   
 
TE-konsernet har restrukturert mye av virksomheten de siste tre årene. Målsettingen med denne 
restruktureringen har vært å bygge finansiell kapasitet til å gjennomføre de store MÅ- investeringsoppgavene 
konsernet står overfor de nærmeste 5 årene. I tillegg har konsernet en lønnsom prosjektportefølje som det vil 
kreve betydelig kapital å realisere. Klarer konsernet å gjennomføre vesentlige deler av disse investeringene, vil 
det gi betydelig utbytteevne utover på 2020-tallet. 
Investeringsmulighetene dekker både restrukturering av nettbransjen i regionen og store investeringsmuligheter 
innenfor vind-industrien. I nettbransjen har TE en unik mulighet til å bidra til en nødvendig og fornuftig 
restrukturering gjennom sin størrelse. Dette vil gavne både samfunnet, kundene og eierne. Den porteføljen av 
vindprosjekter TE har eierandeler i, er trolig landets mest lønnsomme prosjekter. I dette ligger det store 
økonomiske muligheter, selv om dette krever stor kapitalinnsats. 
Summen av de investeringsmuligheter konsernet har mulighet til å gjennomføre, krever en kapitaltilførsel på 
inntil 1 milliard kroner. Det er betydelig usikkerhet knyttet til når disse mulighetene kan realiseres og hvor mye 
som kan realiseres. Styret har derfor invitert generalforsamlingen til å gi styret en fullmakt til å hente inn ny 
aksjekapital i flere etapper etter hvert som konkrete prosjekter modnes og gjøres klar for beslutning. 
Eksisterende eiere (A-aksjonærer) vil få førsterett til å delta på slike emisjoner. Videre vil det bli lagt opp til å 
gjøre en rettet emisjon mot KLP for å fylle opp det kapitalbehov eksiterende eiere ikke har anledning til å bidra 
med. Styret har videre besluttet å benytte den etablerte referansegruppen som rådgivende organ knyttet til 
vedtak av evt aksjeemisjoner i morselskapet. 
Begrunnelsen for å gå veien om en fullmakt for å gjennomføre en aksjeemisjon er begrunnet i usikkerhet om 
tidspunkt for egnet emisjon og størrelse på emisjonen. I tillegg vil det ofte være behov for raske 
beslutningsprosesser for å kunne ivareta konsernets økonomiske interesser på best mulig måte. 
 
 
 
 
Vurdering: 

 



Rådmannen mener dette er en viktig sak for selskapet og for eierne, og har funnet det hensiktsmessig å invitere 
en representant for TrønderEnergi til kommunestyret 15.01.15. Representanten vil gå i dybden av bakgrunnen 
for den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet 20.01.15. 
Det vises ellers til vedlegg som viser styrets behandling av denne saken og de vedtak som er fattet. 
 
 
 
 



 

 
 

 

MØTEINNKALLING  
 

Ekstraordinær generalforsamling TrønderEnergi AS 

 

Dato: 20.01.2015, kl 1600 - 1800  

Sted: Scandic Lerkendal Hotel  

Arkivsak: 2015  

 
 

SAKSLISTE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

1/15 2015 EK-prosjekt TrønderEnergi AS – fase III 

 

Innledningsvis i møtet fremmer styrets leder muntlig sak om: 

 

• Valg av møteleder 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 

• Valg av to deltakere til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

 

Eventuelle forfall meldes til Helene Muri Skalmerås, mobil 95897770, e-post 

helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no . 

 

Vennligst benytt tilsendte stemmefullmakt ved eventuelle forfall. Fullmakten ønskes tilsendt pr mail 

på forhånd. 

 

 

 

Trondheim, 05.11.2014 

 

 

 

Per Kristian Skjærvik, sign. 

styreleder TrønderEnergi AS 

 

 

 



 
 

Stemmefullmakt til ekstraordinær 
generalforsamling i TrønderEnergi AS 
 
 
På ekstraordinær generalforsamlingen 20.01.2015 møter 
 

 kommune 
Aksjeeier 

 
representant med stemmefullmakt (navn og tittel) 

 
 
 
 

   
 Ordfører  

 
 
 
 
 

 Fullmakt skannes og sendes til: 
 

 TrønderEnergi AS 
 v/Helene M Skalmerås  
 E-post: helene.muri.skalmeras@tronderenergi.no 
 
 Telefon: 958 97 770 
   

 
 















































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/5    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

BEVILLING AV MIDLER TIL HELHETLIG IDRETTSPARK  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Formannskapet bevilger 17.064.960.- til etableringen av første del av Helhetlig 
idrettspark. Dette finansieres gjennom låneopptak. Beløpet er inkludert forskudd på 
spillemidler til dette prosjektet og dekker utgifter til bygging av basishall, nye 
garderober og sekretariat og utskifting av banedekket i eksisterende hall. Dette beløpet 
vil også dekke prosjektledelses utgifter på ca 50.000.- til befaringer på ulike anlegg i 
Norge.  
 

 

Vedlegg: 
 

Saksprotokol fra Formannskapet 02.12.14 sak 202/14 

Kostnadsoverslag FH  

Basishall plan 1 

Basishall plan 2 

 

Saksopplysninger:   
 

I møte i Formannskapet den 02.12.2014 har man bestemt å utarbeide søknader om tilskudd 

fra tippemidlene til bygging av basishall, utskifting av danedekket og ombygging av 

garderober og eventuelt utleielokale for MaxTrim.  

I forbindelse med de søknadene er det påkrevd at søkeren (kommunen) viser til 

finansieringsplan for prosjektet og bevilger midler til etablering av Helhetlig idrettspark.  

I vedlagte dokumenter finner man en oversikt over utbygginsplaner, finansieringsbehov og 

plantegninger. Beløpet som må bevilges til dette formålet er regnet ut fra tall som er 

utarbeidet av arkitetkbyrå PIR Arkitekter som var engasjert til dette forprosjektet.  

Summen oppgitt i vedtaket er inkludert beløp som vil bli dekt gjennom spillemidler og 

gjelder følgende deler av prosjektet: 

Basishall – mulig spillemiddeldekning 4.500.000.- 

Garderober og sekretariat - opp til 500.000.- 

Nytt banedekke – opp til 500.000.- 

 

Vurdering: 



 

Bevilgningen er nødvendig for å kunne søke om spillemidler til dette prosjektet.  

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Herredshuset Telefon: 72463232 

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Formannskapet   
Møtedato: 02.12.2014 
Sak: 202/14  Arkivsak: 14/1371 

 
HELHETLIG IDRETTSPARK - NY BEHANDLING  
 
Vedtak: 
 
1. Formannskapet tar til etterretning rådmannens forslag til organisering av arbeidet med Helhetlig 

idrettspark, Sistranda. 

2. Det utarbeides søknader om tilskudd fra tippemidlene til bygging av basishall, utskifting av 

banedekket, ombygging av garderober og eventuelt utleielokale for MaxTrim  som tilbygg til 

Frøyahallen, jfr. utredningen fra PIR Arkitekter. Søknaden sendes innen 15.januar 2015. 

3. Det utarbeides søknader om økonomisk støtte til bygging av fotballhall på Sistranda Idrettsplass 

(Golan).  Det utredes forskjellige alternativer for størrelsen på hallen og dermed også alternative 

finansieringsordninger. Avklaringer innen 1.april 2015. 

4. Det utarbeides søknader for ombygging/endring av uteområdene rundt Sistranda skole. Dette bør 

samordnes med planene om endringer av uteområdet i sentrumsområdet, og eventuelt gjennomføres 

som ett prosjekt. Avklaringer innen 1.april 2015. 

5. Spørsmålet om tilrettelegging for aktiviteter i marka utredes og det fremmes søknad om støtte. 

Avklaringer innen 1.april 2015. 

6. Spørsmålet om tilrettelegging for sjøaktiviteter utredes og det fremmes søknader om økonomisk 

støtte. Avklaringer innen 1.april 2015. 

7. Formannskapet ber om at selskapsform utredes.  

 

Enstemmig.  

 

 

 

Behandling: 
Formannskapets behandling i møte 02.12.14: 

 

Flg. omf. forslag til nytt pkt. 7 ble fremmet: 

 

«Formannskapet ber om at selskapsform utredes.» 

 

 

 

 



Frøya kommune

Sistranda Idrettspark

Frøyahallen, mulige byggetrinn REDUSERT LØSNING
Prisgrunnlag: Holte prisbase 2014, metode 2 ELEMENTPRIS (basishallen) /1 AREALPRIS (FH for øvrig)

Veide arealpriser estimert ut fra generell ombyggingsgrad

kostnadsoppstilling iht NS 3453 pris per m2 22 445 Dato: 29.09.2014 prosjektkostnad kulturhus enkel standard kvm-pris 22 000

Nybygg og ombygging fordelt på byggetrinn rev.: ombygging tung estimat 60% av arealpris nybygg 13 200

ombygging lett estimat 20% av arealpris nybygg 4 400
Bygn del

NS 3451 Tekst Kategori Rom Enh. Ant. Pris kr. Sum kr. Sum h.post mengder / kommentar

20 FRØYAHALLEN DIVERSE alle bygningsmessige arbeider i tilknytning til Frøyahallen

BYGGETRINN 1 14 012 560 kun basishall

NYBYGG BASISHALL RS 722 13 981 760 samlet prosjektkostnad basishall overført fra eget ark

OMBYGGING LETT TRIBUNE 7 4 400 30 800

729

BYGGETRINN 2 2 333 600 rokade kontorer, sportslig forbedring, nye arealer drift

OMBYGGING LETT FELLESAREAL PLAN 1 m2 43 4 400 189 200

OMBYGGING LETT KONTORER 56 4 400 246 400

NYBYGG NY SEKRETARIATFLØY m2 146 13 000 1 898 000 enkel standard sandwich

146

BYGGETRINN 3 668 800 kapasitetsutvidelse garderober

OMBYGGING LETT GARD 5 OMKL m2 25 4 400 110 000 ombygging garderobeutbygg FH nord

OMBYGGING TUNG GARD 5 DUSJ 20 13 200 264 000

OMBYGGING LETT GARD 6 OMKL 13 4 400 57 200 ombygging garderobeutbygg FH nord

OMBYGGING TUNG GARD 6 DUSJ 18 13 200 237 600

76

BYGGETRINN 4 11 920 000 Maxtrim redusert alternativ ekskl riving garderobeutbygg FH nord

NYBYGG MAXTRIM PLAN 1 m2 265 20 000 5 300 000 enkel standard sandwich

NYBYGG MAXTRIM PLAN 2 331 20 000 6 620 000

596

Prosjektkostnad alle 

byggetrinn

28 934 960
forventet prosjektkostnad inkl mva

Uforutsett 20% 5 786 992

Totalkostnad  alle byggetrinn 34 721 952
rammekostnad budsjett
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 14/1232    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

SØKNAD OM FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER FOR RUNDLØPEBANE 
FRØYA IDRETTSPARK  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Det bevilges forskudd til Nabeita idrettslag  på spillemidler til utbygging av løpebane 
ved Frøya idrettspark med kr 1.083.500.- . Midler hentes fra kommunens 
disposisjonsfond. 
 

 

Vedlegg:  
 

Søknader om spillemidler. 

 

Saksopplysninger:   
 

Nabeita idrettslag har søkt om spillemidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune til etablering 

av løpebane for Frøya idrettspark på Nabeita. Spillemiddelsøknaden ble avslått grunnen 

manglende midler i 2014. Søknaden er formellt godkjent og omsøkt for å gjelde for 2015. 

 

Vurdering: 
 

Det er helt vanlig at søknader blir avslått grunnet manglende midler. Grunnen til dette er 

antall søknader som har ankommet fylket. Søknader som blir avslått, men er formellt 

godkjent, blir behandlet videre neste år i samme rekkefølge som de har kommet inn. Alle 

godkjente søknader får tildelt midler. 

Frøya kommune har i tidliggere anledninger forskuttert midler i lignende saker. 

 

 

 

 

 







 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristine Stokholm Østerballe Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/120    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 

 

ERVERV AV GRUNN - SKARPNESET INDUSTRIOMRÅDE  
 
 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune kjøper grunneiendommen Gnr. 6 Bnr. 4 «Skarpnes» i Frøya Kommune som 
anført i fremlagt utkast til kjøpekontrakt. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre 
grunnervervet. 
Kjøpsummen inklusive omkostninger på kr. 13.400.000,- lånefinansieres og det foretas 
budsjettjustering for inndekning av renter og avdrag. 
 
 

Vedlegg: 
 

1) Utkast til kjøpskontrakt m/kart. 
 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

- E-post av 1. oktober 2014 (unntatt offl, jf. offentlighetsloven §§ 13 og 23)  

 
Saksopplysninger:   
 
Saken har tidligere vært drøftet i formannskapet og et evt. kjøp m/bevilgning ble også 
behandlet i forbindelse med budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 – 2018. 
 
Administrasjonen gjennomførte forhandlinger med selgerne av arealet den 20.06.2014.  
Formannskapet er orientert om saken, men rådmannen har avventet en behandling av saken 
med bakgrunn i manglende finansiering.  
Nå ble det heller ikke for budsjettet 2015 eller i økonomiplanen for 2015 – 2018 bevilget 
midler til erverv av areal. Det ble imidlertid både av formannskapet og kommunestyret i 
forbindelse med budsjttbehandlingen signalisert at kjøpekontrakt skal inngås, men man 
ønsket ikke på forhånd å bevilge et beløp så lenge man fremdeles var i en 
forhandlingsposisjon. 
 
 
 
 



Resultatet av forhandlingene endte opp i følgende forslag/fordeler seg som følger for så vidt 
angår areal og pris: 
 
90 daa industriareal(i følge reguleringsplanen) à kr. 50,- pr. m2:                       kr.  4.500.000,- 
10 daa areal mot vågen(den delen som ligger igjen mot vågen) 
à kr. 50,- pr. m2:                                                                                                 kr.     500.000,- 
130 daa av resten av halvøya på Skarpneset à kr. 30,- pr. m2:                           kr.  3.900.000,- 
680 daa utmark  à kr. 6 pr. m2(minimumspris gitt av Statens Vegvesen 
i forbindelse med kjøp av areal fra en av eierne på Skarpneset):                        kr. 4.080.000,- 
 

TOTALT:                                                                                                          kr. 12.980.000,- 
 

Som avrundes til kr. 13 millioner. 
 
 

Vurdering: 
 
Det vises til tidligere behandling av reguleringsplan, samt vedtak om midler til prosjektering 
av næringsområdet,  med hensyn til hensiksmessigheten og formålet med kjøpet av arealet. 
 
Selger ønsker bare å selge hele arealet.  
 
Det er i den forbindelse vesentlig å nevne at utmarka – dersom planene om etablering av 
vindkraft på Frøya realiseres – kan nyttes til vindkraft. Sarepta Energi har vært i forhandliger 
med selgerne om nettopp dette. Kommunen har innhentet opplysninger om de estimerte 
inntekter dette vil kaste av seg. Det blir i møtet utlevert e-post fra Sarepta ang. dette. (Dette 
er unntatt offentlighet av hensyn til selgernes og kommunens forhandlingsmessige posisjon).   
 
Enn videre skal det nevnes at arealet som ligger inn mot vågen i femtiden kan utnyttes til 
næring, samt at det i fremtiden er mulig med massetak/knuseverk på Skarpneset og videre 
utvidelse av næringsområdet utover de 90 daa som er regulert til dette formålet. Dette vil 
også kunne kaste inntekter av seg. 
 
Samlet sett innstilles det at kjøpet sånn som det er fremlagt i vedlagte kjøpskontrakt 
fremmes. Beløpet til dekning av kjøpesum m/tillegg av omkostninger  lånefinansieres  og det 
foretas en budsjettjustering for inndekning av renter og avdrag for budsjettet 2015 og i 
økonomiplan 2015 – 2018. 
 
 
 















Dette dokumentet mangler







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/15    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

EVT. KJØP AV GNR. 21, BNR. 10 I FRØYA KOMMUNE  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommunestyre godkjenner kjøpekontrakt med Harald Rabben om kjøp av eiendommen 

Gnr. 21, bnr. 10 på Sistranda.  

Kjøpesummen inklusive omkostninger på kr. 411.000,- dekkes ved bruk av midler fra 

prosjektnr. 551360 – Infrastruktur Blått kompetansesenter. 

 

 

Vedlegg: 

 
Forslag til kjøpekontrakt m/kart 

 

Saksopplysninger:   
 

Eier av Gnr. 21, bnr. 10 har gjennom lokalavisa utlyst eiendommen for salg. Eiendommen 

omfatter et sjøhus i med tilhørende tomt på ca. 350 m2 og strandlinje på 23 meter. Sjøhus- 

eiendommen grenser opp mot kommunens eiendom for Kultur- og kompetansesenteret, samt 

tomt til Blått kompetansesenter. 

I tillegg omfatter eiendommen del av felleseie i utmark som utgjør ca.  9 daa. 

 

Vurdering: 

 
Rådmannen har vært i kontakt med Harald Rabben og det er oversendt forslag til 

kjøpekontrakt so er i samsvar med det som han har satt som en minimumsbeløp for salg. 

Sjøhuset ble nyoppført i 2004 og er på 68 m2. Selve eiendommen har en strandlinje på 23 

meter som ligger i direkte tilknytning til de strandrettighetene kommunen har ervervet i 

forbindelse med Kultur- og kompetansesenteret og Blått kompetansesenter. Når det gjelder 

felles utmark så ligger dette bak bebyggelsen på Sistranda og opp mot Hammarvatnet. 

 

Rådmannen ser det som viktig at kommunen sikrer seg eiendommer som ligger i tilknytning 

til allerede arealer som kommunen har ervervet i området. Dette er en eiendom som ligger 

mellom to store tomteerverv som kommunen har foretatt de siste årene. 

 



Prisforlangende fra selger synes ikke urimelig. Når det gjelder kommunens bruk av 

eiendommen så kan dette bli et utgangspunkt i forbindelse med et sjøsportsanlegg/gruppe 

som er en del av helhetlig idrettspark. 

 

Rådmannen tilrår derfor at kjøpekontrakt med Harald Rabben inngås. Når det gjelder 

kjøpesummen inklusive omkostninger så foreslår rådmannen at dette tas fra beløpet som i 

2015 er bevilget til infrastruktur til Blått kompetansesenter på totalt kr. 1 mill. Denne 

utgiften blir noe mindre enn først antatt, da store deler av dette prosjektet skal dekkes over 

VAR-området og de midler som er avsatt til opprydding på kloakksektoren på Sistranda. 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 14/1109    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KOMMUNEREFORMEN 2016 - GEOGRAFISK RETNINGSVALG  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret legger følgende geografiske retningsvalg til grunn for det videre arbeidet 

med kommunestrukturreformen:  

• Hitra kommune 

• Fosen-kommunene 

• Orkdalsregionen 

• Kystkommuner 4: Frøya, Hitra, Snillfjord og Hemne 

• Kystkommune 7: Frøya, Halsa, Aure, Hemne, Snillfjord, Hitra og Smøla kommuner.  

 

2. Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres innbyggerhøring i form av en 

spørreundersøkelse i løpet av 2015.  

 

3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at det blir gitt god informasjon til ansatte, 

innbyggere, media og aktuelle samfunnsaktører.  

 

4. Kommunestyret vedtar at kommunereformen etableres som et prosjekt med en egen 

prosjektleder.  

 

 

 

Vedlegg: 
1. Brev fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 15.12.2014. 

 

Saksopplysninger:   
1. Bakgrunn: 



Formålet med denne saken er å gi kommunestyret et grunnlag for å vedta hvilke retningsvalg en 

ønsker å legge til grunn for det videre arbeidet med kommunestrukturreformen. Det inngår ikke å 

drøfte hvilke oppgaver som kan overføres fra stat og fylkeskommune.  

Saken følges opp fra formannskapets vedtak av 16.09.14 (sak:14/1109): 

1. Det nedsettes en strategisk styringsgruppe ledet av ordføreren. Gruppen skal bestå av: 

• Formannskapets suppleres av en representant fra SP og en fra SV, som selv utpeker 

sine representanter.  

• To representanter fra administrasjonen utpekt av rådmannen.  

• FUR inviteres også med en representant.  

 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å nedsette en administrativ prosjektgruppe som 

arbeider ut i fra de bestillinger som kommer fra styringsgruppen.  

 

I saksframlegget redegjorde rådmannen for regjeringens arbeid med kommunereformen og 

Stortingets vedtak 18.06.14. Kommunestyret skal fatte endelig vedtak om ønsket kommunestruktur 

våren 2016.  

3. Regjeringens framdriftsplan og Stortingets vedtak.  

Regjeringen har uttrykt følgende formål med forslaget om endringer i kommunestrukturen:  

• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

• Styrket lokaldemokrati.  

 

Regjeringen tar sikte på å legge fram en proposisjon om endringer i kommunestrukturen for 

behandling i Stortinget våren 2017, med følgende plan for arbeidet:  

• Alle kommuner invitert til oppstarts samlinger fra august 2014 (ansvar: fylkesmennene).  

• Kommunene pålegges å starte diskusjoner om sammenslåing med nabokommuner høsten 

2014 og fatte vedtak senest våren 2016.  

• Sluttrapport fra ekspertutvalget: Kriterier for god kommunestruktur ble levert desember 

2014.  

• Regjeringen har varslet at den vil legge fram stortingsmelding om kommunenes oppgaver 

våren 2015.  

 

Regjeringen presenterte kommunereformen 14. mai 2014 i kommuneproposisjonen 2015. Der ble 

viktige utviklingstrekk, mål for reformen, en plan for gjennomføringen av reformprosessen og 

virkemidler i reformen beskrevet.  

Behandlingen av kommuneproposisjonen for 2015 viste at det er et bredt flertall i Stortinget for å 

gjennomføre en kommunereform.  

Det er rundt 50 år siden Norge sist gjennomførte en kommunereform. Mye har endret seg siden 

midten av 60-tallet. Norge er i endring og det som endres er befolkningsmønstre, 



kommunikasjonsmuligheter, næringsstruktur og velferdsbehov. Kommunene har også fått mange 

nye oppgaver. Kommunereformen skal sikre gode og likeverdige tjenester til våre innbyggere der 

de bor.  

Kommunen har fått et utredningsansvar. Det innebærer i praksis at alle kommuner skal gå gjennom 

prosessene med å diskutere og vurdere sammenslåing, samt gjøre vedtak innen 1. februar 2015 på 

hvilket geografisk retningsvalg kommunen ønsker å gå videre med. Det er et mål å sørge for gode 

og lokal forankrete prosesser.  

Staten tilbyr virkemidler i prosessene. Det er skissert to tidsløp for kommunesammenslåing. 

Fylkesmannen har en koordinerende og veiledningsrolle i prosessen. Fylkesmannen skal se 

helheten i regionen og sørge for at de igangsatte prosessene blir avsluttet innen våren 2016.  

Hvilke oppgaver kommunene skal ha er ikke helt avklart. Det blir lagt frem en stortingsmelding om 

oppgavefordeling for kommunene og regionalt nivå/fylkeskommunen våren 2015. Det også viktig å 

påpeke at inntektssystemet blir revidert i løpet av stortingsperioden.  

Utdrag fra meldingsdelen til kommuneproposisjonen 2015:  

«Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte 

oppgaver, og bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt 

ivareta viktige frivillige oppgaver. Generalistkommuneprinsippet er et utgangspunkt for 

reformen. Som et generelt prinsipp skal reformen legge et grunnlag for at alle kommuner 

kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. Kommunestrukturen skal legge til rett for en 

enhetlig og oversiktlig forvaltning». 

Kommuneproposisjonen kommer med stikkord som argumenterer for behovet for større 

kommuner for å kunne følge opp målsetningene:  

Tjenester:  

• Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, breiere kompetanse og breiere 

tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.  

• Bedre kvalitetsutvikling i de store tjenestene 

• Ha forutsetning for å ta på seg større oppgaver enn i dag.  

• Mulighet for mer profesjonell administrasjon og ledelse – innovative i fornyelse av 

tjenestene og arbeidsformen.  

 

Samfunnsutvikling:  

• Bærekraftig samfunnsutvikling lokalt og regionalt og løse nasjonale utfordringer.  

• Helhetlig samfunnsutvikling for arealbruk, samfunnssikkerhet og beredskap, transport, 

næring, miljø og klima, og den helsemessige og sosiale utviklingen i kommunen.  

• Avgrensing og størrelse som gir mulighet for funksjonell planleggingsområde og 

demokratisk styring av samfunnsutviklingen.  

• Kommunegrensene tilpasses naturlig bo- og arbeidsmarkedsregioner.  

 



Bærekraftig og økonomi:  

• Økonomisk solide kommuner som har god kontroll på økonomien.  

• Kompetanse på økonomistyring er en viktig forutsetning for at kommunene skal kunne tilby 

innbyggerne gode velferdstjenester.  

• Større budsjett og mer robuste overfor utforutsette hendelser og kan legge til rette for mer 

effektiv ressursbruk.  

• Bedre i stand til å håndtere endringer i folkesammensetningen.  

 

Lokaldemokrati:  

• Grunnlag for å kunne overføre flere oppgaver fra fylkeskommunene, fylkesmannen og 

staten ellers for å styrke kommunene som lokaldemokratis organ – økt makt og myndighet 

til kommunene og dermed økt lokalt selvstyre.  

• Større styringskapasitet og gjennomføringskraft.  

• Bedre politisk styring og økt mulighet for å utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet – 

mer attraktivt og meningsfullt for politikerne.  

• Redusere behov for interkommunale løsninger.  

• Redusert behov for statlig detaljstyring.  

 

Kommunereformen og økonomiske virkemidler.  

For å legge til rette for overgangen til en ny kommune for kommuner som slår seg sammen, vil 

regjeringen benytte positive økonomiske virkemidler som kan stimulere til 

kommunesammenslutning i reformperioden.  

Dekning av engangskostnader 

Departementet legger opp til at alle kommuner som slår seg sammen i reformperioden får dekket 

engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert modell. Basert på utbetalingene i de 

siste sammenslåingsprosessene er 20 millioner kroner satt som et grunnbeløp per sammenslåing. 

Det er imidlertid grunn til å anta at kostnadene ved en sammenslåing vil øke med flere kommuner i 

sammenslåingen, blant annet siden det da vil være flere systemer som skal samordnes. I den 

standardiserte modellen tas det hensyn til dette, slik at støtten til dekning av engangskostnadene 

differensieres etter antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen.  

Rådmannen har i løpet av oktober til desember 2014 fulgt opp formannskapets vedtak slik:  

• Det er opprettet en administrativ prosjektgruppe som er rådmannens lederteam.  

• Fylkesmannen arrangerte i samarbeid med KS et oppstartsmøte med alle ordførere og 

rådmann 26.08.14, og et første møte for kommunenes prosjektledere 01.01.14. Det andre 

møte for prosjektlederne ble holdt 14.11.14. Disse møtene har vist seg som verdifulle for 

informasjonsutveksling mellom kommunene om felles problemstillinger og arbeidsformer. 

Frøya kommune har deltatt på disse møtene.  

• KS høstkonferanse for kommunene i Sør-Trøndelag 5. – 6.11.14 hadde 

kommunestrukturreformen som tema første dag, med foredrag og plenumssamlinger. 

Frøya kommune, både politisk og administrativt, deltok på denne samlingen.  



• Ordfører har gjennomført dialogmøte med næringslivet på et frokostmøte i regi av Frøya 

næringsforum.  

• Rådmann har presentert kommunereformen for rådmannens lederforum, bestående av alle 

virksomhetsledere, hvor nettverkene arbeider videre med saken.  

• Frøya kommune har deltatt i møter med følgende kommuner: Hitra, Snillfjord, Hemne, 

Orkdal, Halsa, Aure og Smøla.  

 

Fremdriftsplan: 

Oppgave Ansvarlig Tid Utført 

Fase 1: 

oppstartsfasen 

Ordfører/rådmann Høsten 2014  

Vedtak i kommunestyret 

Organisering 

Ordfører/rådmann Juni 2014 Vedtak 

Invitere næringslivet Ordfører/rådmann Høsten 2014 I gang 

Samtaler med: 

Kystkommunene alternativ 7 og 

4 kommuner 

Ordfører Høsten 2014 I gang 

Samtaler med: Hitra Ordfører Februar 2015 Invitasjon 

sendt 

Utarbeidelse av grunn- 

Materialet 

Rådmann Januar /februar  

2015 

 

Delta på invitasjoner  

Fra kommuner 

Ordfører/rådmann  I gang 

Delta i prosjektarbeid 

 administrativt 

Rådmann Høsten 2014 –  

Våren 2015 

I gang 

Vedtak kommunestyret 

Geografisk retningsvalg 

Kommunestyret 15 januar 2015  

Fase 2:  

Utredningsfasen 

 2015  

Invitere til folkemøter Ordfører/rådmann 5 februar 2015. I gang 

Samling formannskapene i regi 

av Fylkesmannen og KS 

   

Kartlegging av kommunens 

Utfordringsbilde 

Rådmann Våren 2015  

SWOT analyse Rådmann Våren 2015  

Rapportering til Fylkesmannen Rådmann Våren 2015  

Nytt kommunestyre Ordfører/rådmann Høsten 2015  

    

Fase 3:  

Beslutningsfasen 

 2016  

Behandle sak om sammenslåing 

I kommunestyret 

Ordfører/rådmann Våren 2016  

Innsending av vedtak til  

Fylkesmannen 

Rådmann Sommer 2016  

 

 



Vurdering: 

 

Alternative geografiske retningsvalg er foreslått i forslag til vedtak. Det er styringsgruppa for 

kommunereformen som har tatt de geografiske retningsvalgene i møte 05.01.15. I møte 

06.01.15 med Snillfjord, Hitra, Hemne og Orkdal ble det foreslått en ny konstalasjone 

bestående av 4 kystkommuner: Frøya, Hitra, Snillfjord og Hemne. Begrunnelsen for disse 

retningsvalgene er at det er geografisk naturlig å se nordover, mot Orkdal og mot 

kystkommunene.  

 

• Det har vært gjennomført 2 møter med kystkommunene: Halsa, Aure, Hemne, 

Snillfjord, Hitra og Smøla, og 1 møte er planlagt i mars 2015.  

• Det har vært gjennomført møte med Snillfjord, Hemne, Orkdal og Hitra. I dette møte 

ble det planlagt at Frøya vil ha et nytt møte med Snillfjord, Hemne og Hitra 12.02.15. 

Det påpekes at Orkdal kommune ikke er på nåværende tidspunkt med i denne 

konsultasjonen. Frøya kommune avventer et vedtak i Orkdal kommune.  

• Frøya kommuner har invitert Hitra kommune til et møte i begynnelsen av februar 

2015.  

 

I forhold til konsekvensanalyser av de ulike alternativene vil rådmannen gjennomføre en 

SWOT-analyse av de ulike alternativene etter kommunestyret vedtak. Rådmann vil også 

avklare om det må utarbeides særskilte problemstillinger i en konsekvensanalyse når de 

geografiske avklaringene er tatt.  

 

Når det gjelder behov for bistand fra Fylkesmannen og KS vil rådmannen invitere 

Fylkesmannen til folkemøte som vil bli arrangert 5. februar i kultur- og kompetansesenteret.  

 

Beskrivelsen av vegen videre fram mot endelig vedtak i kommunestyret er basert på at 

endelig vedtak for kommunesammenslåing skjer våren 2016.  

 

 

 

 

 

 



















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/7    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/8    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
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