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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. OG 14.11.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 13. og 14.11.14 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
  
Protokoll fra møte 13. og 14.11.14. 
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HELHETLIG IDRETTSPARK - NY BEHANDLING  
 
 
Forslag til 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. 

Vedlegg: 
Prosjektplan 
Samarbeid kommune - idrettsråd 
 
Saksopplysninger:   
 
Det vises til tidligere møter, dokumenter og behandlinger: 

• Åpen møte i FKKS 3.november 

• Vedtak i FSK 4.november 

VEDTAK:  

1. Formannskapet viser til utredningen Helhetlig idrettspark på Sistranda og ser at utredningen peker 

på ulike løsninger i forhold til omfang og rekkefølge på utbyggingen. 

2. Formannskapet ser at prosjektet kan deles i ulike faser og deler. For å sikre et godt og bredest mulig 

eierforhold til prosjektet og sikkerhet for at de riktige prioriteringer blir gjort, må alle berørte 

 parter involveres i det videre arbeidet. 

3. Idrettsrådet i Frøya må fortsatt ha en sentral rolle i det videre arbeidet. 

4. Formannskapet ber rådmannen – i nært samarbeid med idrettsrådet – fremme ei ny sak for 

formannskapet der følgende vektlegges: 

 

• En prosjektorganisering som ivaretar bred delaktighet fra alle berørte parter. 

Rådmannen bør her se på hvordan utbyggingen av skisenteret Knyken i Orkdal er 

organisert. 

• En avklaring på hvilke offentlige tilskudd til utbyggingen som kan forventes. 
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5. Formannskapet er enig i at utbyggingen som berører eksisterende idrettshall prioriteres mtp 

fremdrift, og ber om at utbyggingsforslag legges fram så snart som mulig og innen utgangen av  

31.januar 2015. Her må det være tett dialog med Maxtrim, som aktuell leietaker. 

6. Når det gjelder utbyggingen av Sistranda Idrettsplass (Golan), innledes det en tett dialog med lokalt 

næringsliv. Her må dimensjonen på utbyggingen avklares og næringslivets eventuelle økonomiske 

bidrag til utbyggingen. Frist for sluttføring av dette arbeidet settes til 1.april 2015. 

 

• Vedtak i FSK 14.november, innstilling til budsjett/handlingsplan for 2015, verbal del: 
 
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 rådmannen 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. 

Vurderinger: 
 
Som det fremgår av overstående, ønsker Formannskapet at det så snart som mulig etableres en 
prosjektorganisasjon og at økonomiske rammer for utbyggingen klargjøres. Videre går det fram at det ønskes 
høyt tempo i planleggingen og at en ombygging av Frøyahallen gis første prioritet. 
Med utgangspunkt i dette har rådmannen satt i gang prosesser for å gjøre det mulig å søke om tippemidler innen 
15.januar 2015.  I tillegg til interne møter kan nevnes: 

• Møte med STFK vedr. tippemidler ( 19.11) 
• Møte med MaxTrim (25.11) 
• Møte med Frøya Idrettsråd 25.11 

I tillegg til dette har rådmannen utarbeidet utkast til organisasjonskart for prosjektet, se vedlegg. Her foreslås det 
at det settes ned en sentral prosjektgruppe/styringsgruppe, og at Formannskapet og idrettsrådet blir 
referansegrupper for henholdsvis økonomi og idrettsfaglige spørsmål. Idrettsrådet bør også være representert i 
den sentrale prosjektgruppa. Videre foreslås det at det opprettes fem undergrupper som vi velger å benevne som 
brukergrupper: 

1. Ombygging av Frøyahallen 
2. Ombygging av Golan 
3. Uteområder 
4. Stier, o-kart m.m. 
5. Sjøsport 

Når det gjelder de de to siste gruppene, så er det ideer/forslag som bl.a. kom opp på det åpne møtet 3.november. 
Rådmannen ser det som uhyre viktig at de forskjellige gruppene bekles av personer både med idrettsfaglig 
kompetanse/erfaring, med kunnskap om og kjennskap til idrettens organisasjoner, med økonomisk kompetanse 
og ikke minst med glød og interesse for prosjektet. Rådmannen er kommet langt i arbeidet med å rekruttere de 
riktige personene, men er ikke helt i mål. 
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014-2018 - ANDREGANGS BEHANDLING  
 
 
Forslag til 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. 

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. 
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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. 

Vedlegg: 
 

1. Strategisk næringsplan 2014-2018 høringsdokument med endringer 
2. Innspill samlet med vurdering strategisk næringsplan 
3. Frøya næringsforums innspill på strategisk næringsplan 
4. Trondheim kommunes uttalelse til Frøya kommunes strategiske næringsplan 2014-2018 
5. Janne Karin Gårdens uttalelse til Frøya kommunes strategiske næringsplan 2014-2018 
6. Frøya videregående uttalelse til Frøya kommunes strategiske næringsplan 2014-2018 
7. Idedugnad fra øyrekkas uttalelse til Frøya kommunes strategiske næringsplan 2014-2018 
8. Stiftelsen Halten NDS uttalelse til Frøya kommunes strategiske næringsplan 2014-2018 
9. Coop Mausunds uttalelse til Frøya kommunes strategiske næringsplan  
10. Gustav Gjeviks innspill til strategisk næringsplan 
11. Fiskeridirektoratet avd. Frøyas innspill til strategisk næringsplan 
12. Sør-Trøndelag fylkeskommunes innspill til næringsplan 2014 
13. Orkladal Næringsforenings innspill til strategisk næringsplan 
14. Turismegruppa for Folkemøtet i øyrekkas arbeidsrapport 
15. Oppsummering reiselivssamling 13.10.2014 
16. Referat fra folkemøtet på Mausund 28.09.2014 
17. Oppsummering av fiskeridebatt 25.09.2014 
18. Oppsummering av næringslivssamling 27.08.2014 
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Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har 2 overordnede planer: kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. I tillegg 
har Frøya kommune flere tema- og sektorplaner. Strategisk næringsplan er en slik sektor plan innenfor næring i 
Frøya kommune som er underlagt disse to overordnede planene.  En strategisk næringsplan vil peke ut 
satsningsområder innenfor området næring og spesifisere hvordan disse målene skal nås ved gjennomføring av 
konkrete tiltak. 
 
Den forrige strategiske næringsplanen for Frøya kommune ble utarbeidet av Frøya Næringssenter AS på oppdrag 
fra Frøya kommune. Denne planen ble vedtatt i 1999, og gjaldt fram til 2003. Siden 2003 har ikke Frøya 
kommune hatt noen gjeldende strategisk næringsplan. I 2009 tok rådmannen initiativet til at Frøya kommune 
skulle sette seg i førersete for utarbeidelse av ny strategisk næringsplan. I 2010 ble det oppnevnt en 
prosjektgruppe for ferdigstillelse av planen. Prosjektgruppa bestod av faste medlemmer fra rådmannens stab, 
teknisk etat, Frøya Nye Næringsforening og Trøndersk Kystkompetanse AS. Prosjektgruppa hadde i sitt arbeid 
hatt bistand fra Sintef – Teknologi og samfunn, ved Arnt-Ivar Kverndal. I 2012 ble det utarbeidet et forslag til 
næringsplan som ble lagt på høring. Den ble aldri vedtatt. Årsaken til dette skal være at det ikke kom noen 
høringsuttalelser til planen. Det var derfor usikkerhet rundt oppslutningen til planen. Det stod skrevet i forslaget 
at: «Den viktigste forutsetningen for at planen skal lykkes med sin målsetting, er at næringslivet får et 

eierforhold til den strategiske næringsplanen.» Det ble etterspurt en ny strategisk næringsplan høsten 2013 fra 
formannskapet. Næringsrådgiver fikk i oppgave å starte denne prosessen da han startet våren 2014. Det ble satt 
ned en arbeidsgruppe bestående av:  

- Næringsrådgiver Martin Østtveit-Moe 
- Daglig leder Frøya næringsforum Oddrun Englund 
- Trøndersk Kystkompetanse ved Heidi Glørstad Nielsen 
- Rektor ved Frøya vgs. Bjørnar Johansen 
- Ordfører Berit Flåmo 
- Kommuneplanlegger Jon Birger Johnsen 

 
Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i den strategiske næringsplanen som ble lagt på høring i 2012. Det forslaget 
har blitt bearbeidet, strammet inn og oppdatert til dagens forhold og behov.  
 
I formannskapsmøtet 2.9.2014 ble strategisk næringsplan for Frøya kommune lagt ut på høring. 
Høringsperiodene varte i 6 uker til 14.10.2015. I løpet av høringsperioden har det kommet 12 høringsinnspill. 
Alle disse høringsinnspillene er vedlagt saksfremlegget. Det kom innspill fra: 

- Trondheim kommune 
- Orkladal Næringsforening (som har gjennomføringsansvar for å etablere en strategisk næringsplan for 

Orkdalsregionen) 
- Gustav Gjevik 
- Janne Karin Gården 
- Facebook-gruppa «Idedugnad for Øyrekka» 
- Coop Mausund 
- Turismegruppa som ble etablert i sammenheng med folkemøte på Mausund. 
- Frøya næringsforum 
- Frøya videregående skole 
- Sør-Trøndelag fylkeskommune 
- Fiskeridirektoratet avd. Frøya 
- Stiftelsen Halten NDS  

I tillegg har det vært gjennomført: 
- En næringssamling i regi av Frøya næringsforum 
- Et folkemøte på Mausund 
- En fiskeridebatt i kommunestyret  
- En reiselivssamling.  

Alt dette har ført til masse diskusjon og fokus på hva som er viktig for næringsutvikling på Frøya. 
Referat/oppsummering fra disse møtene er lagt ved dette saksfremlegget. Siden det har kommet så mange 
innspill er det vanskelig å ramse opp dette på en systematisk måte i et saksfremlegg. Derfor har alle innspillene 
blitt lagt inn i et fellesdokument hvor hvert enkelt innspill fra hver enkelt høringspart er skrevet ned. Det 
dokumentet ble cirka 50 sider langt. Disse er kommentert og vurdert opp mot strategisk næringsplan så godt det 
er mulig å få til. Spesielt under næringslivssamlingen og folkemøtet på Mausund kom mange innspill som ikke 
nødvendigvis kan kobles opp til strategisk næringsplan og er derfor vanskeligere å kommentere.  
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Noen av innspillene til strategisk næringsplan har vært på formuleringer i teksten eller korrigeringer av tall og 
fakta. Som eksempel kan det nevnes at fiskerirettlederkontor er korrigert til fiskerikontoret, oversikt over topp 
10 nasjoner bosatt på Frøya er oppdater fra 2011-tall til 2014-tall og det er lagt til setninger som «Frøya 

kommune er sannsynligvis også Norges største villsaukommune.» og «Det jobbes i dag med en regional 

strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. En regional plan vil kunne styrke regionen og det regionale 

samarbeidet». Alle forslag til endringer i høringsdokumentet er uthevet med rød skrift i vedlagt versjon av 
strategisk næringsplan. For å korte ned på forslag til vedtak er det derfor foreslått et vedtak om at: «2. Foreslåtte 
endringer i tekstdelen av næringsplanen er uthevet med rød skrift i vedlagt forslag til næringsplan. Disse tas inn i 
strategisk næringsplan for Frøya kommune.» Hvis formannskapet er uenig i noen av disse mindre endringene kan 
dette eventuelt tilføyes i vedtaksteksten. 
 
Forslag til vedtak punkt 3 er tilføyinger i SWOT-analysen. De resterende punktene (4-18) består av viktige 
endringer i tekstdelen for hovedmål og delmål, forslag til nye tiltak, endringer i tiltak og endringer under 
ansvarfordeling. Det har ikke kommet innspill som er uenig i foreslåtte hovedmål og delmål. Disse derfor ikke 
endret. Det har heller ikke blitt foreslått å fjerne noen tiltak. Strategisk næringsplan med foreslåtte endringer er 
lagt ved saksfremlegg.  
 
Vurdering: 
 
Rådmannen mener det er riktig å ta inn innspill som har kommet i høringsperioden til strategisk næringsplan. 
Rådmann foreslår derfor at vedlagt næringsplan vedtas med de forslåtte endringene 
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NY BEHANDLING -SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMPETANSEPROGRAM  I 
HANDELSNÆRINGEN.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya næringsforum innvilges støtte fra det kommunale næringsfondet på 110 000,- til prosjektet 
Kompetanseutvikling i handelsnæringen i henhold til forelagt budsjett. Vedtaket er gyldig i et år til 
14.10.2015. Frøya næringsforum må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. 
Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort.  
 
Vedlegg: 
 
Søknad til kommunalt næringsfond, mottatt 20.11.2014 
 
Saksopplysninger:   
 
14.10.2014 behandlet formannskapet en søknad fra Frøya næringsforum om videreføring av kompetanseprogram 
for ansatte i handelsnæringen. Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 
«Saken utsettes. Saksbehandler går i dialog med søker for å evt. få justert søknaden slik at den kommer inn 

under retningslinjene for næringsfondet.» 

 
Frøya næringsforum har nå sendt inn en ny og bearbeidet søknad om støtte fra næringsfondet til 
kompetanseutvikling i handelsnæringen. Et av de viktigste satsingsområdene for Frøya Næringsforum er 
utvikling av handelsnæringen. 
 
Søker skriver at: 
«I slutten av november 2013 åpnet Hotell Frøya ny-hotellet, noe som innebærer en dobling av romkapasiteten 

og en betydelig utvidelse av møterom, restaurant etc. Høsten 2014 åpnet Frøya Kultur- og Kompetansesenter. 

Begge disse prosjektene vil selvfølgelig bidra til å øke attraktiviteten i Frøya-samfunnet. Samtidig er det viktig 

at det øvrige sentrumsområdet gis et betydelig løft, slik at det totale Sistranda sentrum fremstår som attraktivt 

og moderne.» 

 
Næringsforumet fremhever at sentrumsbutikkene på Frøya har dyktige butikkeiere/drivere og at de har evne og 
vilje til nytekning og endring, men de trenger påfyll med kompetanse for smartere jobbing og samhandling. 
Mange av butikkene på Frøya har marginal økonomi og marginalt kundegrunnlag. Mål for prosjektet er derfor 
økt inntjening og kundelojalitet for den enkelte virksomhet, samt en bevisstgjøring av deltakernes rolle i 
fellesskapet.  
 
Konkrete mål for prosjektet: 

- Økt salg 
- Bedret adferdsforståelse 
- Smartere jobbing-effektivitet 
- Prosjektsamarbeid 
- Forbedre kundebehandling og relasjonsbygging  
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Dette prosjekt er tenkt gjennomført f.o.m. januar 2015-juni 2015 og skal gi handelsnæringen er 
merkbart løft som bidrar til økt omsetning og kundevekst. De ønsker også at flest mulig av 
butikkene i sentrum deltar. Prosjektleder er Frøya Næringsforum v/daglig leder Torill M. Pettersen 
og prosjektansvarlig er styret i Frøya Næringsforum. Kritiske faktorer for om prosjektet blir 
gjennomført er lav deltakelse fra handelsnæringen og avslag på søknad til næringsfondet/ eller 
mangel på finansiering.  
 
Gjennomføring av prosjektet deler opp i to deler: prosjektledelse og kompetanseheving. Det første 
går på god planlegging og tilrettelegging for prosjektet og det andre går på kompetansehevingen og 
innholdet i selve kursdelen. 
 
Kompetansehevingen skal bidra til kontinuitet i deltakernes fokus på områdene salg og 
kundebehandling, samt videreutvikle deltakernes kompetanse innen disse områdene. I tillegg er det 
viktig å sikre gjennomføring av omforente aktiviteter og tiltak, for den enkelte virksomhet og for 
gruppen i fellesskap. Samlingene vil gjennomføres med en blanding av teori og praktisk arbeid, med 
vekt på tilrettelegging av aktiviteter og praktisk anvendelse av kunnskapen. Det vil være fokus på: 
 

- Salg  
- Adferdsforståelse  
- Kundebehandling og relasjonsbygging  
- Prosjektsamarbeid 
- Effektivitet – «smart jobbing» 

 
Med fokus på dette er målet: 

- Butikkansatte som motiverer og samhandler. Kundevekst, økt omsetning og flere fornøyde kunder 
- Gi butikkselgerne påfyll, slik at de bevarer motivasjon og riktig fokus for å øke inntjeningen og gi 

butikken en positiv utvikling. 
 
Tids og ressursplaner 
 

Tidsplan mnd Ress.bruk 
Hovedaktivitet 

Jan 2015 Feb 2015 Mars 2015 April 2015 Mai 2015   

HA1: Prosjektledelse  39 9 9 9 10 76 

HA2: Kompetanseheving 112 112 112 112 48 496 

Sum timeverk/dagsverk/ukeverk: 572 

 
Følgende personellressurser vil bli engasjert i prosjektet 
 
Navn Timer Eventuelle usikre faktorer 
Frøya Handelsstand 496 Budsjett 
Frøya Næringsforum 76 Budsjett 
 
Økonomi 
I budsjettet er det lagt til grunn at handelsnæringen skal bidra med egenandel og egeninnsats. 
 

Kostnader Finansiering 

Kostnadsart Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 

  Kommunalt næringsfond 110.000 

TF Kompetanse AS 80.000 

Motivasjonsforedrag 30.000 

Egeninnsats Handelsstand 148.800 

Egenandel Handelsstand 22.800 

Egeninnsats Næringsforum 22.800 Egeninnsats Handelsstand 148.800 

Sum: 281.600 Sum: 281.600 

 



Saknr: 204/14 

Vurdering: 
 
Ved forrige behandling av søknad var rådmann tydelig på at søknaden var i tråd med regionale og lokale 
satsningsområder for fondet. Problemet var at søknaden ikke var i tråd med regionale og lokale retningslinjer. 
Søknaden er fortsatt innenfor de lokale satsningsområdene. For eksempel: «Prosjekter som berører tiltak i den 

strategiske næringsplanen. Med spesiell fokus på fellestiltak som fremmer næringsutvikling» og «Tiltak som 

skaper varige lokale arbeidsplasser» I de regionale føringene står det at vi bør prioriterer mobiliserende og 
bedriftsrettede tiltak med det formål å utvikle arbeidsplasser og bidra til verdiskapning i fylket og at innsatsen 
skal særlig spisses mot entreprenørskap og innovasjon og tiltak rettet mot næringsrettet kompetanse, 
næringsrettet infrastruktur og nærings- og innovasjonsmiljøer. Dette prosjektet er med og hever den 
næringsrettet kompetanse for handelsnæringen. Søknaden er derfor også i tråd med de regionale 
satsningsområdene.  
 
Spørsmålet er om søknaden er i tråd med de regionale og lokale retningslinjene. Ved sist behandling var 
problemet punkt 4.6 i retningslinjene for Frøyas kommunale næringsfond: 
 
«Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom de er påbegynt. 

Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende faktor for gjennomføring av tiltak. Frøya kommune 

kan sette vilkår for tilskuddet.» 

 

I tillegg peker forskriften for regionale utviklingsmidler, 7 d) på at tilskuddet må ha utløsende effekt. Det er ikke 
tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud.  
 
I den nye søknaden understrekes det at en kritisk faktor for om kurset startes opp er støtte fra næringsfondet eller 
annen finansering. Støtte fra næringsfondet vil derfor være utløsende. Prosjektet fremstilles heller ikke som et 
tilbud som skal opprettholdes. Søker er spesifikk på konkrete mål og tiltak for kompetansehevingsprogrammet 
med resultater som kan tydelig måles i etterkant. Sammenligner vi næringsforumets søknad fra 2013 med denne 
søknaden så er det en del endringer i innholdet. Det som er felles er fokus på kompetanseløft. Rådmann mener at 
søknaden kan tolkes som innenfor de lokale og regionale retningslinjene da det er såpass store forskjeller i 
innhold mellom de to søknadene også når det gjelder kompetanseutvikling. Rådmann gjør samtidig oppmerksom 
på at det bør vises varsomhet fremover hvis det over tid gis årlig støtte fra næringsfondet til kompetanseheving 
for handelsstand. Da kan tidligere nevnte retningslinjer bli problematiske.  
 
Prosjektet er godt og vil kunne ha en positiv påvirkning på handelsstanden. Rådmannen anbefaler at søknaden 
støttes som omsøkt. 
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ORGANISERING AV SØR - TRØNDELAG 110 - SENTRAL  
 
 
Forslag til 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.  

Vedlegg: 
 
1. Ny samarbeidsavtale  
2.  Nye vedtekter  
3.  Protokoll årsmøte Sør-Trøndelag 110-sentral 
 
Saksopplysninger:   
 
Bakgrunn  
Årsmøtet i Sør-Trøndelag 110-sentral vedtok 29.4.2014 ny samarbeidsavtale og vedtekter iht. kommuneloven § 
27, se vedlegg 3, som følge av at nåværende organisering ikke har vært iht. gjeldende lovverk. Det ble på 
årsmøtet også vedtatt igangsatt arbeid med å utrede et interkommunalt selskap (IKS) for Sør-Trøndelag 110-
sentral. Organiseringen etter kommuneloven § 27 skal gjelde inntil IKS eventuelt blir vedtatt i de deltagende 
kommuner.  
 
Historikk 
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- 
og eksplosjonsvernloven) § 16 stiller krav til kommunene om å knytte seg til den fastsatte 
nødalarmeringssentralen. Sør-Trøndelag 110-sentral består av 26 deltakerkommuner. Formålet til Sør-Trøndelag 
110-sentral er å ta i mot og formidle til rett brannvesen eller andre som skal aksjonere, alle varslinger, meldinger 
eller alarmer om akutte hendelser, og støtte de som er i aksjon.  
 
Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) ble opprettet som IKS av tre kommuner fra 1.1.2008; Malvik, 
Klæbu og Trondheim (Bystyrevedtak 26.4.2007, sak 31/07). Ved overgang til TBRT IKS ble deltakelse i og 
drift av Sør-Trøndelag 110-sentral med inn som en avdeling i selskapet og dermed underlagt brannsjefens 
ledelse og styring.  
 
TBRT IKS er i dag et selvstendig selskap bestående av syv eierkommuner. Strukturen med at Sør-Trøndelag 
110-sentral er en del av TBRT IKS medfører at det er TBRT IKS som i dag i praksis ”styrer” Sør-Trøndelag 
110-sentral, og ikke de 26 deltakerkommunene. 
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Forholdet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i flere år arbeidet for større og mer robuste enheter i 
brann- og redningsvesenet og ved 110-sentralene. I brev av 31.1.2013 ble det varslet vedtak om en felles 
organisering av 110-sentralene i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-
Trøndelag samt kommunene Os i Hedmark, Vanylven og Bindal, med 110-sentral lokalisert i Trondheim. DSB 
sier i nytt brev av 19.3.2014 at direktoratet avventer videre omorganiseringsprosess for 110-sentralene i påvente 
av Justis- og beredskapsdeparte-mentets behandling av klagesak fra kommunene i Telemark politidistrikt 
vedrørende deres 110-tilknytning. En eventuell videre prosess avventes til Stortinget har fattet en beslutning om 
fremtidig politidistriktsstruktur.  
 
Konsekvenser av årsmøtevedtaket 
Dagens organisering av 110-sentralen er ikke i samsvar med kommuneloven § 27. Selv om de berørte 
deltakerkommunene starter en umiddelbar utredning mot etablering av IKS vil dette, slik det fremgår ovenfor, ta 
tid. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra samarbeidsutvalget i Sør-Trøndelag 110-
sentral (SA) som i samarbeid med Trondheim kommune har jobbet frem et forslag til organisering av 110-
sentralen i henhold til kommuneloven § 27. Organisering i samsvar med kommuneloven § 27 rydder opp i 
eierstruktur ved at man får en klar linje fra årsmøtet, via styret (SA) og til daglig leder. Dette gir de 26 
deltakerkommunene, eierne, det verktøy de må ha for å styre selskapet og egen økonomi.  
 
Årsmøtevedtaket om konstellasjon etter kommuneloven § 27 medfører ingen økte utgifter, eller endrede 
økonomiske forutsetninger. 
 
Ny samarbeidsavtale er tenkt å erstatte eksisterende avtale. Den nye avtalen med vedtekter har vært på 
høringsrunde i SA. Se vedlegg 1 for ny samarbeidsavtale og vedlegg 2 for nye vedtekter. 
 
Vegen videre 
Signaler fra DSB tyder på en sammenslåing av 110-sentraler i framtiden. Rådmannens vurdering er at IKS vil 
være en naturlig organisasjonsform. Det ble på årsmøtet 29.4.2014 vedtatt en umiddelbar igangsetting av arbeid 
med å utrede IKS for Sør-Trøndelag 110-sentral. Til det formål skal samarbeidsutvalget nedsette en 
prosjektgruppe som skal jobbe med utredning av IKS. Utredningen skal være avsluttet til årsmøtet 2015. Dersom 
årsmøtet vedtar at man ønsker å etablere et IKS vil det fremmes likelydende sak med forslag til innstilling om 
etablering av IKS til samtlige kommunestyrer i deltakerkommunene. 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen anbefaler at Frøya kommune sier opp eksisterende samarbeidsavtale for Sør-Trøndelag 110-sentral 
slik den fremgår av saken, og at det vedtas 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. Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015. 
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REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG 
ANLEGGSUTVIKLING 2013 -2017  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet vedtar endringer i Handlingsplanen for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 
anleggsutvikling 2013-2017, revidert 23.11.2014. 
 
Vedlegg:  
 
Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling 2013-2017- revidert 23.11.2014. 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøyakommune skal gjennomføre i fremtiden planer knyttet til Helhetlig idrettspark på Sistranda og andre 
prosjekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Veldig mange av de prosjektene er berettigget til å søke om 
spillemidler. For at det skal være formellt mulig, må Handlingsplanen for fysisk aktivitet være oppdatert og 
vedtatt. Oppdateringen gjelder liste over planlagte anlegg i Frøya kommune (se: Status anlegg forrige plan og 
anleggsliste 2013-2017).  
 
Vurdering: 
 
Handlingsplanen for fysisk aktivitet er et viktig verktøy i søknader om spillemidler og bør derfor oppdatteres. 
Idrettsrådet har signalisert at de støtter etablering av Sistranda Helhetlig Idrettspark, men vil også opprettholde 
prioriteringer i forhold til rekkefølge av spillemiddelsøknader. Dette gjelder ferdigstilling av Frøya Idrettspark – 
løpebaner (søknad fra Nabeita IL) og søknad om Klubbhus/tribune fra NMK Frøya.  
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MØTEPLAN 1. HALVÅR 2015  
 
 
Forslag til 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. 
 
Vedlegg: 
 
Kalender 2015 
 
Saksopplysninger:   
 
Det er vinterferie på skolene i uke 8. Påsken kommer i uke 14 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/1519    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. OG 14.11.14  
 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 13. og 14.11.14 godkjennes som framlagt. 
 

 

Vedlegg: 
  

Protokoll fra møte 13. og 14.11.14. 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
 

Formannskapet: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 

Frøya herredshus 

Møtedato: 
13.11.2014 

14.11.2014 

Møtetid: 
09.00 – 19.45 

09.00 – 15.25 

Av utvalgets medlemmer møtte 

7 av 7  

Fra og med sak:  196/14 

Til og med sak:  200/14 

 

 

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 

 
Ap/Høyre: 

 Berit Flåmo, ordfører 

Martin Nilsen, varaordfører   

Kristin Reppe Storø 

Helge Borgen 

 

Frp/Sp: 

Vivian Dolen Sørdal 

Aleksander Søreng 

 

Venstre: 

Arvid Hammernes 

 

 

 

Faste representanter med forfall 13.11.14: 

 
 Frp/Sp: 

Vivian Dolen Sørdal  
 

 

Vararepresentanter som møtte13.11.14: 

 
Ap/Høyre: 

 Gunn Heidi Hallaren 

 

Frp/Sp: 

Peggy Alise Johansen 

 

Venstre: 

Vibeke Franck Sehm 

 

 

Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 

2. Repr. Gunn Heidi Hallaren fikk innvilget permisjon fra kl. 15.00. 

 

 

Faste representanter med forfall 14.11.14: 

 
 Frp/Sp: 

Vivian Dolen Sørdal  
 

 

Vararepresentanter som møtte14.11.14: 

 
Ap/Høyre: 

 Gunn Heidi Hallaren 

 

Frp/Sp: 

Peggy Alise Johansen 

 

Venstre: 

Vibeke Franck Sehm 
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Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Martin Nilsen 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Janne Andersen  

Sekretær 
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196/14  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.11.14  

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 04.11.14 godkjennes som framlagt.  

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 04.11.14 godkjennes som framlagt.  

 

  

197/14  

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret:  

 

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 tas til orientering. 

 

Enstemmig.  
 

Innstilling: 

 

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 tas til orientering 
 

  

198/14  

BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018  

 

 

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.  

 

1.8 Investeringsbudsjett  

Foreslåtte investeringstiltak er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018. 
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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 

    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 
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    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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Formannskapets behandling i møte 13. og 14. 11.14 

 

Ap/H fremmet flg. forslag til endring: 

 

Endringer i forhold til rådmannens forslag til budsjett 

 

Folkevalgte: 

100 000 legges tilbake 

 

Rådmannen: 

Kjøp av arkivartjenester tas ut, 300 000 

Midler til tidlig innsats legges inn.  1,5 mill. Videreføres i langtidsperioden. 

 

100 000 til morgendagens tjenester tas ut.  

 

Frøyapakken opprettholdes, legges inn 275 000. Videreføres i langtidsperioden 

 

Overføringer til næringslivet økes med 125000. Videreføres i langtidsperioden 

 

Lærlingeordningen opptrappes som planlagt, 690 000.  

 

Sommerjobb for ungdom videreføres med 150 000.  

 

Stilling som næringskonsulent settes vakant hele 2015, Innsparing 520 000. 

 

Norskundervisning fremmedspråklige arbeidsinnvandrer, 150 000 legges inn. 

 

100 000 avsettes til tiltak grendalagene. 

 

Oppvekst: 

Virksomhetsleder Nordskaget: 168 000 legges inn 

 

Familie og helse: 

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

 

PLO 

Skjærgårdssykepleier legges inn som et prosjekt over tre år. Bevilgning 2015; 1 mill. Videreføres i 2016 og 

2017. 

    

Kultur og næring 

Driftsbudsjettet til frivillighetssentralen reduseres med 100 000. 

 

Teknisk 

Økte gebyrinntekter teknisk: 

Bygg 200 000.  

Kart 300 000 

Inntekt rentekompensasjon salg Beinskaret 500 000 

 

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

finansieres ved reduksjon i overføring til fond. 

  

Øvrig inndekning: 

 

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

 tilsammen1,1 mill. 

   

Generelle innsparinger: 

600 000 hentes inn gjennom generelle effektiviseringstiltak. 

Skatteanslaget økes med kr 250 000 
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Reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med 100 000 

Gjenstående underdekning, ca 370 000 tas av fond. 

          

Endringer Investeringsbudsjettet: 

Følgende investeringer tas ut: 

    Elevpcer.                           100000 

    Ny brannstasjon.               10 mill, tas også ut i 2016 

    PC til ansatte.                    135000 

    Erverv av grunn til Skarpneset næringsområdet 10 mill, tas ut. 

    Planlegging universell utforming Titran/Sula kapell 218 000 

    Smartboard 70 000 

    Tilskudd brannutstyr, Gjæsingen tas ut/reduseres med 160000.     

    Vedlikeholdsbudsjettet reduseres med 1 000 000 

 

Følgende tiltak legges inn: 

Boliger 5 000 000 

 

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.  

 

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. 
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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. 

 

Venstre/Frp fremmet flg. forslag til endring: 

 

Endring på drift- følgende legges inn: 

 

1 

Folkevalgte:  

1 Tapt arbeidsfortjeneste, politikk, kommunestyremøter beholdes. 
 

2 

Rammeområde rådmann: 

1 Tidlig innsats med vekt på tjenesteproduksjon på 1,5 mill kr. 

2 Opptrapping lærlinger fra 6 til 9. 

3 Sommerjobb for ungdom med kr 300.000,-. 

4 Overføring til næringslivet med kr 275.000,- opprettholdes. 

5 Stillingen som næringskonsulent settes som vakant. Det forutsettes at stillingens funksjon ivaretas. 

1 Norskopplæring for arbeidsinnvandrere med kr 150.000,-. 

2 Frøyapakken beholdes og tilføres med kr 275.000,-. 
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3  

Rammeområde oppvekst: 

1 Vikarbudsjett for virksomhetene økes til 1 mill kr. 

2 Virksomhetsleder for Nordskag oppvekstsenter ansettes så snart som mulig i 2015. 
 

4  

Rammeområde for helse og velferd: 

3 1 årsverk til NAV interkommunale sosiale tjenester- gjeldsrådgiving og oppfølging vanskeligstilte. 

4 Skjærgårdssykepleier. 

5 Kompetanseutvikling innen pleie og omsorg med kr 200.000,- 

1 40% stilling ved dagsentertilbud for hjemmeboende demente, jf stadsbudsjettet 2015. 

1 Fri egenandel trygghetsalarmer. 
 

5 

Rammeområde tekniske tjenester: 

1 Toalett fergeleier så lenge finansiering fra fylkeskommunen mangler. 
 

6 

Rammeområde kultur og næring: 

2 Tilskudd til grendalag økes med kr 100.000,- 
 

Ovennevnte tiltak legges inn årlig i planperioden. 

 

Økte kostnader: 5.5 mill kr. 

 

1 Tiltakene finansieres ved reduksjon i overføring til fond og effektiviseringstiltak, inkludert interkommunale 

tjenester. Rammeområdene oppvekst samt pleie og omsorg skjermes. Effektiviseringstiltakene legges fram for 

politisk behandling. 
 

Endring på investeringer-følgende legges inn: 

 

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

Tiltaket finansieres ved reduksjon i overføring til fond. 
 

Verbal del: 

 

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

2. En refusjonsordning for pendlere til og fra Øyrekka utredes. 

3. Boligtiltak for mennesker med særskilte behov prioriteres. 

4. Det legges en plan med tiltak over pc-behov i alle skoler. 

5. Stønadsordning til egenkapital og lån til fiskefartøy og fiskekvoter utredes. 

6. Situasjonen rundt mobil og bredbåndsdekning utredes for å bedre forholdene.  

7. En plan for nye næringsarealer utarbeides. 
 

Votering: 

Rådmannens forslag:     Falt enstemmig. 

Rådmannens forslag med Ap/H sitt forslag til endring: Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt fra Ap/H. 

Rådmannens forslag med Frp/V sitt forslag til endring: Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt fra Ap/H. 

 

Innstilling: 

 

1.1 Rådmannens 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. 
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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 reduskjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.  

 

1.8 Investeringsbudsjett  

      Forelsåtte investeringstiltak er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018. 

 

Investeringsbudsjett 2015-2018 

 

---- ---- 
 

År - 2015 2016 2017 2018 

- 

Sum investeringer fra nye tiltak  88 332 000 61 150 000 18 180 000 14 180 000 

Sum bruk av driftsmidler  -6 866 400 -7 930 000 -2 536 000 -1 736 000 

Sum lån  -81 465 600 -53 220 000 -15 644 000 -12 444 000 

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  100 000 60 000 60 000 60 000 

    Erverv av grunn til Skarpneset næringsområde  10 000 000 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 
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    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 

    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  10 000 000 10 000 000 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)  135 000 20 000 20 000 20 000 

    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  218 000 0 0 0 

    Påkostninger kommunale bygg i henhold til 

vedlikeholdsplanen 

 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

    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 og Gjæsingen  300 000 0 0 0 

    To smartboard Sistranda skole  70 000 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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Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

- 

Usorterte tiltak      

    Bygging av utleieboliger  0 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. Skatteingangen 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 Investeringsbudsjett  

 Forelsåtte investeringstiltak er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018. 
 

  

199/14  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

 Norskag oppvekstsenter: Skrevet kontrakt med LINK Arkitektur og RUTA Entrepenør. Planlagt 

ferdigstillelse 10. desember 2015. Kostnad 27. mill. eks. mva.  

 Frokostmøte med tema «Kommunereformen». Godt møte og stort engasjement. Ønsker at vi ser mot Hitra.  

 Frovær er på verksted. Må bytte motor. Har fått tak i ferje fra Sandnessjøen. Trolig på plass lørdag.  

 

 

200/14  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Ingen orienteringer.  

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/1371    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 
 
HELHETLIG IDRETTSPARK - NY BEHANDLING  
 
 
Forslag til 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. 

 
 
Vedlegg: 
 
Prosjektplan 
Samarbeid kommune - idrettsråd 
 
Saksopplysninger:   
 
Det vises til tidligere møter, dokumenter og behandlinger: 

• Åpen møte i FKKS 3.november 

• Vedtak i FSK 4.november 

VEDTAK:  

1. Formannskapet viser til utredningen Helhetlig idrettspark på Sistranda og ser at utredningen peker 

på ulike løsninger i forhold til omfang og rekkefølge på utbyggingen. 

2. Formannskapet ser at prosjektet kan deles i ulike faser og deler. For å sikre et godt og bredest 

mulig eierforhold til prosjektet og sikkerhet for at de riktige prioriteringer blir gjort, må alle berørte 

 parter involveres i det videre arbeidet. 

3. Idrettsrådet i Frøya må fortsatt ha en sentral rolle i det videre arbeidet. 



4. Formannskapet ber rådmannen – i nært samarbeid med idrettsrådet – fremme ei ny sak for 

formannskapet der følgende vektlegges: 

 

• En prosjektorganisering som ivaretar bred delaktighet fra alle berørte parter. 

Rådmannen bør her se på hvordan utbyggingen av skisenteret Knyken i Orkdal er 

organisert. 

• En avklaring på hvilke offentlige tilskudd til utbyggingen som kan forventes. 

5. Formannskapet er enig i at utbyggingen som berører eksisterende idrettshall prioriteres mtp 

fremdrift, og ber om at utbyggingsforslag legges fram så snart som mulig og innen utgangen av  

31.januar 2015. Her må det være tett dialog med Maxtrim, som aktuell leietaker. 

6. Når det gjelder utbyggingen av Sistranda Idrettsplass (Golan), innledes det en tett dialog med lokalt 

næringsliv. Her må dimensjonen på utbyggingen avklares og næringslivets eventuelle økonomiske 

bidrag til utbyggingen. Frist for sluttføring av dette arbeidet settes til 1.april 2015. 

 

• Vedtak i FSK 14.november, innstilling til budsjett/handlingsplan for 2015, verbal del: 
 
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 rådmannen 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. 

Vurderinger: 
 
Som det fremgår av overstående, ønsker Formannskapet at det så snart som mulig etableres en 
prosjektorganisasjon og at økonomiske rammer for utbyggingen klargjøres. Videre går det fram at det ønskes 
høyt tempo i planleggingen og at en ombygging av Frøyahallen gis første prioritet. 
Med utgangspunkt i dette har rådmannen satt i gang prosesser for å gjøre det mulig å søke om tippemidler innen 
15.januar 2015.  I tillegg til interne møter kan nevnes: 

• Møte med STFK vedr. tippemidler ( 19.11) 
• Møte med MaxTrim (25.11) 
• Møte med Frøya Idrettsråd 25.11 

I tillegg til dette har rådmannen utarbeidet utkast til organisasjonskart for prosjektet, se vedlegg. Her foreslås 
det at det settes ned en sentral prosjektgruppe/styringsgruppe, og at Formannskapet og idrettsrådet blir 
referansegrupper for henholdsvis økonomi og idrettsfaglige spørsmål. Idrettsrådet bør også være representert i 
den sentrale prosjektgruppa. Videre foreslås det at det opprettes fem undergrupper som vi velger å benevne som 
brukergrupper: 

1. Ombygging av Frøyahallen 
2. Ombygging av Golan 
3. Uteområder 
4. Stier, o-kart m.m. 
5. Sjøsport 

Når det gjelder de de to siste gruppene, så er det ideer/forslag som bl.a. kom opp på det åpne møtet 3.november. 
Rådmannen ser det som uhyre viktig at de forskjellige gruppene bekles av personer både med idrettsfaglig 
kompetanse/erfaring, med kunnskap om og kjennskap til idrettens organisasjoner, med økonomisk kompetanse 
og ikke minst med glød og interesse for prosjektet. Rådmannen er kommet langt i arbeidet med å rekruttere de 
riktige personene, men er ikke helt i mål. 
 
 
 
 
 



 
 
 







 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Martin Østtveit-Moe Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/1039    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
STRATEGISK NÆRINGSPLAN - ANDREGANGS BEHANDLING  

 
 
Forslag til 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. 

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. 

 
 
Vedlegg: 
 

1. Strategisk næringsplan 2014-2018 høringsdokument med endringer 
2. Innspill samlet med vurdering strategisk næringsplan 
3. Frøya næringsforums innspill på strategisk næringsplan 
4. Trondheim kommunes uttalelse til Frøya kommunes strategiske næringsplan 2014-

2018 
5. Janne Karin Gårdens uttalelse til Frøya kommunes strategiske næringsplan 2014-

2018 
6. Frøya videregående uttalelse til Frøya kommunes strategiske næringsplan 2014-2018 
7. Idedugnad fra øyrekkas uttalelse til Frøya kommunes strategiske næringsplan 2014-

2018 
8. Stiftelsen Halten NDS uttalelse til Frøya kommunes strategiske næringsplan 2014-

2018 
9. Coop Mausunds uttalelse til Frøya kommunes strategiske næringsplan  
10. Gustav Gjeviks innspill til strategisk næringsplan 
11. Fiskeridirektoratet avd. Frøyas innspill til strategisk næringsplan 
12. Sør-Trøndelag fylkeskommunes innspill til næringsplan 2014 
13. Orkladal Næringsforenings innspill til strategisk næringsplan 
14. Turismegruppa for Folkemøtet i øyrekkas arbeidsrapport 
15. Oppsummering reiselivssamling 13.10.2014 
16. Referat fra folkemøtet på Mausund 28.09.2014 
17. Oppsummering av fiskeridebatt 25.09.2014 
18. Oppsummering av næringslivssamling 27.08.2014 

  
  
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har 2 overordnede planer: kommuneplanens samfunnsdel og 
kommuneplanens arealdel. I tillegg har Frøya kommune flere tema- og sektorplaner. 
Strategisk næringsplan er en slik sektor plan innenfor næring i Frøya kommune som er 
underlagt disse to overordnede planene.  En strategisk næringsplan vil peke ut 
satsningsområder innenfor området næring og spesifisere hvordan disse målene skal nås ved 
gjennomføring av konkrete tiltak. 
 



Den forrige strategiske næringsplanen for Frøya kommune ble utarbeidet av Frøya 
Næringssenter AS på oppdrag fra Frøya kommune. Denne planen ble vedtatt i 1999, og gjaldt 
fram til 2003. Siden 2003 har ikke Frøya kommune hatt noen gjeldende strategisk 
næringsplan. I 2009 tok rådmannen initiativet til at Frøya kommune skulle sette seg i 
førersete for utarbeidelse av ny strategisk næringsplan. I 2010 ble det oppnevnt en 
prosjektgruppe for ferdigstillelse av planen. Prosjektgruppa bestod av faste medlemmer fra 
rådmannens stab, teknisk etat, Frøya Nye Næringsforening og Trøndersk Kystkompetanse 
AS. Prosjektgruppa hadde i sitt arbeid hatt bistand fra Sintef – Teknologi og samfunn, ved 
Arnt-Ivar Kverndal. I 2012 ble det utarbeidet et forslag til næringsplan som ble lagt på 
høring. Den ble aldri vedtatt. Årsaken til dette skal være at det ikke kom noen 
høringsuttalelser til planen. Det var derfor usikkerhet rundt oppslutningen til planen. Det stod 
skrevet i forslaget at: «Den viktigste forutsetningen for at planen skal lykkes med sin 

målsetting, er at næringslivet får et eierforhold til den strategiske næringsplanen.» Det ble 
etterspurt en ny strategisk næringsplan høsten 2013 fra formannskapet. Næringsrådgiver fikk 
i oppgave å starte denne prosessen da han startet våren 2014. Det ble satt ned en 
arbeidsgruppe bestående av:  

- Næringsrådgiver Martin Østtveit-Moe 
- Daglig leder Frøya næringsforum Oddrun Englund 
- Trøndersk Kystkompetanse ved Heidi Glørstad Nielsen 
- Rektor ved Frøya vgs. Bjørnar Johansen 
- Ordfører Berit Flåmo 
- Kommuneplanlegger Jon Birger Johnsen 

 
Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i den strategiske næringsplanen som ble lagt på høring i 
2012. Det forslaget har blitt bearbeidet, strammet inn og oppdatert til dagens forhold og 
behov.  
 
I formannskapsmøtet 2.9.2014 ble strategisk næringsplan for Frøya kommune lagt ut på 
høring. Høringsperiodene varte i 6 uker til 14.10.2015. I løpet av høringsperioden har det 
kommet 12 høringsinnspill. Alle disse høringsinnspillene er vedlagt saksfremlegget. Det kom 
innspill fra: 

- Trondheim kommune 
- Orkladal Næringsforening (som har gjennomføringsansvar for å etablere en strategisk 

næringsplan for Orkdalsregionen) 
- Gustav Gjevik 
- Janne Karin Gården 
- Facebook-gruppa «Idedugnad for Øyrekka» 
- Coop Mausund 
- Turismegruppa som ble etablert i sammenheng med folkemøte på Mausund. 
- Frøya næringsforum 
- Frøya videregående skole 
- Sør-Trøndelag fylkeskommune 
- Fiskeridirektoratet avd. Frøya 
- Stiftelsen Halten NDS  

I tillegg har det vært gjennomført: 
- En næringssamling i regi av Frøya næringsforum 
- Et folkemøte på Mausund 
- En fiskeridebatt i kommunestyret  



- En reiselivssamling.  

Alt dette har ført til masse diskusjon og fokus på hva som er viktig for næringsutvikling på 
Frøya. Referat/oppsummering fra disse møtene er lagt ved dette saksfremlegget. Siden det 
har kommet så mange innspill er det vanskelig å ramse opp dette på en systematisk måte i et 
saksfremlegg. Derfor har alle innspillene blitt lagt inn i et fellesdokument hvor hvert enkelt 
innspill fra hver enkelt høringspart er skrevet ned. Det dokumentet ble cirka 50 sider langt. 
Disse er kommentert og vurdert opp mot strategisk næringsplan så godt det er mulig å få til. 
Spesielt under næringslivssamlingen og folkemøtet på Mausund kom mange innspill som 
ikke nødvendigvis kan kobles opp til strategisk næringsplan og er derfor vanskeligere å 
kommentere.  
 
Noen av innspillene til strategisk næringsplan har vært på formuleringer i teksten eller 
korrigeringer av tall og fakta. Som eksempel kan det nevnes at fiskerirettlederkontor er 
korrigert til fiskerikontoret, oversikt over topp 10 nasjoner bosatt på Frøya er oppdater fra 
2011-tall til 2014-tall og det er lagt til setninger som «Frøya kommune er sannsynligvis også 

Norges største villsaukommune.» og «Det jobbes i dag med en regional strategisk 

næringsplan for Orkdalsregionen. En regional plan vil kunne styrke regionen og det 

regionale samarbeidet». Alle forslag til endringer i høringsdokumentet er uthevet med rød 
skrift i vedlagt versjon av strategisk næringsplan. For å korte ned på forslag til vedtak er det 
derfor foreslått et vedtak om at: «2. Foreslåtte endringer i tekstdelen av næringsplanen er 
uthevet med rød skrift i vedlagt forslag til næringsplan. Disse tas inn i strategisk næringsplan 
for Frøya kommune.» Hvis formannskapet er uenig i noen av disse mindre endringene kan 
dette eventuelt tilføyes i vedtaksteksten. 
 
Forslag til vedtak punkt 3 er tilføyinger i SWOT-analysen. De resterende punktene (4-18) 
består av viktige endringer i tekstdelen for hovedmål og delmål, forslag til nye tiltak, 
endringer i tiltak og endringer under ansvarfordeling. Det har ikke kommet innspill som er 
uenig i foreslåtte hovedmål og delmål. Disse derfor ikke endret. Det har heller ikke blitt 
foreslått å fjerne noen tiltak. Strategisk næringsplan med foreslåtte endringer er lagt ved 
saksfremlegg.  
 
Vurdering: 
 
Rådmannen mener det er riktig å ta inn innspill som har kommet i høringsperioden til 
strategisk næringsplan. Rådmann foreslår derfor at vedlagt næringsplan vedtas med de 
forslåtte endringene 
 
 
 
 
 



Innspill til strategisk næringsplan 

12 høringsinnspill. I stor grad fra øyrekka pluss at det har vært næringssamling, reiselivssamling, 

folkemøte på Mausund og fiskeridebatt. Alle disse samlingene/debatter tas inn som grunnlag for 

forslag til endringer i næringsplanen. 

 Høringspart Merknad/Innspill  

Rådmannens 

vurdering/kommentar 

Innspill fra 

formannskapet da 

dokumentet ble lagt 

ut på høring: 

 

 

 

Alexander Søreng 

 

 

 

 

 

 

 

Helge Borgen og 

Kristin Reppe Storø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser gjerne at Frøya er en 

villsaukommune tas inn i teksten på et 

sted og at statistikk over innvandrere 

etter landbakgrunn oppdateres til 2013 

eller 2014-tall. 

 

 

 

Vil gjerne at det nevnes mer om 

øyrekka og mulighetene der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villsau er tatt inn som tekst i planen 

(«Frøya kommune er 

sannsynligvis også Norges største 

villsaukommune.») og statistikk 

over innvandrere er oppdatert. 

 

 

 

Dette er også et innspill fra andre. 

Øyrekka har derfor fått mer plass 

både som tekst til del- og hovedmål 

og noen flere tiltak. Se forslagene til 

tekst og tiltak lengre ned i 

dokumentet. 

 

Gustav Gjevik 
Under punkt 1.1: Det er fortsatt 

uutnyttede muligheter i havrommet. 

Det bør settes ned ett utvalg med 

deltakere fra oppdrettsnæringen og 

fiskarlagene og kommunen for å styrke 

samarbeidet mellom næringene. Det 

gjelder blant annet arealforvaltning og 

næringsarealer. 

 

 

Under punkt 1.2: Øyrekka og 

næringsaktivitet i øyrekka skal være et 

satsningsområde. 

Forslag til tiltak: Veiforbindelse 

mellom Sula og Mausund med en 

  

 

 

 

Det skal i dag gjennomføres 

dialogmøter mellom fiskere og 

oppdrettere ved etablering av nye 

konsesjoner. Det er mulig å evaluere 

om dette fungere bra nok eller bør 

justeres. Forslag til tiltak under 

delmål 1.1 «Se på dagens dialog 

mellom oppdrett og fiske er 

optimal.» 

 

 

 

En utredning er foreslått i prosjektet 

Øyrekka inn i Framtida for å fastslå 

kostnad og gevinst. Foreslår at vi tar 

inn et tiltakspunkt under 1.2: Jobbe 

for en realisering av og oppslutning 

til prosjektet Øyrekka inn i 



pendlerferge er det viktigste 

enkelttiltaket. 

 

Tiltak: «Det bør stimuleres til kreativ 

næringsetablering» Men da er det viktig 

at Frøya kommune etablerer 

næringsarealer i øyrekka. 

Under punkt 1.4 

Det må satses på reiseliv. Med en 

spektakulær vei mellom Sula og 

Mausund kan den bli et turistmål i seg 

selv. 

2.1 Tilrettelegging av arealer 

Øyrekka skulle her ha vært den første 

plassen en tenkte på når det gjelder å 

legge til rette for nye næringer som 

f.eks. mottak, tørking og 

videreforedling av tare. 

- Styrke markedsføringen av øyrekka, 

spesielt for å tiltrekkes seg nye bedrifter 

 

- arealer til forskning 

3.1 Arealer til forskning på energi fra 

vind, bølger og tidevann. I tillegg til 

prøvedykking etter nye arter: fisk, skjell 

og alger 

 

Framtida. 

 

 

 

 

 

Det er i dag ledige næringsarealer 

ved Mausund Fiskemottak, men ikke 

i kommunal eie.  

 

 

 

 

Se kommentar over. 

 

 

 

 

 

Frøya kommune har i dag 

tilgjengelige næringsarealer klar for 

utbygging på Skarpneset og ledig 

areal på Nordskaget. Disse bør fylles 

først. 

 

 

Arbeidsgruppa har valgt å ikke 

spesifisere utvalgte steder da dette 

gjelder for hele kommunen. 

 

 

Dette kan innarbeides som forslag til 

arealplan ved neste rullering. 

Innspill videresendes til 

kommuneplanlegger som har ansvar 

for rullering av arealplan. 

 

 Coop Mausund 

 

Kommentar delmål: 1.2 «Øyrekka og 

næringsaktivitet i øyrekka skal være et 

satsningsområde» 

Fortrinnene i øyrekka bør komme bedre 

frem da øyrekka er unik i nasjonal 

sammenheng. Gir et spesielt stort 

potensiale for turisme og naturgitte 

forhold for fiske og havbruk.  

Vi har levende øysamfunn med 

dagligvarebutikk og en aktiv havn. 

Avgjørende at tradisjonell fiskerinæring 

har de nødvendige rammevilkår og 

  

 

 

 

Se forslag til Frøya vgs. for 

endringer i tekst for å fremheve 

øyrekka bedre. 

 

 

 

 

Delmål 5.2 har et tiltak som går på å 

være oppdatert på statlige 

rammevilkår og betydningen for 

Frøyasamfunnet. 



muligheter og en stabil befolkning av 

en viss størrelse.  

Samferdselstilbudet viktig.  

 

Ønsker en egen plan for øyrekka da det 

er vanskelig å få alt inn under ett punkt. 

 

 

 

Planen nevner lite samspillet mellom 

frivilligheten og næringsliv og 

koblingen mellom kultur og næring. 

Det nevnes kun i sammenheng med 

FKK og Coop Mausund mener dette 

blir for snevert. 

Punkt: 5.1 Infrastruktur må tilfredsstille 

næringslivets behov. Fraværet av Sula-

ruta er merkbart for reiselivet. Planen 

har et tiltak som går på å: «jobbe for en 

direkterute mellom Trondheim og 

Sistranda». Klarer man å få den båten 

helt ut til øyrekka vil reiselivet tjene 

mye på dette. 

 

 

 

Kommunikasjon i øyrekka er et eget 

tiltak under 5.1. 

 

 

Det er utarbeidet en prosjektplan: 

Øyrekka inn i Framtida hvor vi har 

søkt støtte fra Fylkesmannen. Se 

tidligere forslag om å ta inn et 

tiltakspunkt om å jobbe for en 

realisering av og oppslutning til 

prosjektet Øyrekka inn i Framtida. 

 

 

Tar inn et tiltak under punkt 1.4: 

«Styrke samspillet mellom 

frivillighet og næringsliv og 

koblingen mellom kultur og 

næring.» 

 

 

Tas ikke inn i planen da det er 

viktigere å prioritere tiltak under pkt. 

5.1: «Sørge for god kommunikasjon 

til og fra øyrekka, både når det 

gjelder folk og gods.»  

Orkladal 

Næringsforenin

g (ONF) 

 

ONF har ansvaret for å lede prosessen 

med å få til en felles strategisk 

næringsplan for Orkdalsregionen. Frøya 

kommune har deltatt i dette arbeidet 

som planlegges fullført i 2015. ONF er 

svært forundret over at den kommunale 

planen ikke på noen punkter er linket 

opp til det regionale planarbeidet med 

strategisk næringsplan for 

Orkdalsregionen. Disse planene er ikke 

likegyldig til hverandre og slik dette 

forslaget er presentert svekker det 

begge disse planene, i følge ONF. De 

foreslår følgende tiltak: 

Det tas inn eget punkt i den kommunale 

planen om at denne skal avstemmes 

med regional plan når den vedtas i 

2015, f.eks ved rullering av lokal plan i 

Tekst bør innarbeides på side 7 før 

Marin Strategiplan Trøndelag: «Det 

jobbes i dag med en regional 

strategisk næringsplan for 

Orkdalsregionen. En regional plan 

vil kunne styrke regionen og det 

regionale samarbeidet.» 

 

Det tas inn nytt tiltak under punkt 

5.2 Gode utviklingsarenaer: 

Næringsplan avstemmes med 

regional næringsplan for 

Orkdalsregionen når den vedtas. 

 

 

 

 



2015. 

Ta inn et underkapittel i kommunal plan 

om viktigheten av en regional plan, for 

å understøtte eget næringsliv i egen 

kommune i det regionale markedet. 

Ta inn at regionalt samarbeid er 

avgjørende for å styrke hele 

Orkdalsregionen både i forhold til 

Trondheimsregionen og andre regioner 

nasjonalt. 

Sør-Trøndelags 

fylkeskommune ved 

Sigurd Bjørgo 

 

Planen ser bra ut, men de vil gjerne at 

vi nevner Blått kompetansesenter som 

et regionalt senter der det er mulig for å 

vektlegge at dette senteret skal ha et 

regionalt nedslagsfelt og en regional 

effekt som styrke hele regionen inne blå 

sektor. 

Viktig at det er sammenheng mellom 

næringsplanen og kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel. Planen vil for 

eksempel fordre en del arealer om en 

skal realisere næringsambisjonene i sjø. 

Endring i tiltak punkt 3.1: 

«En sterk satsning på et regionalt 

Blått kompetansesenter vil skape et 

større kompetansemiljø i regionen 

inne blå sektor.»  

 

 

 

 

Et tiltak under pkt.5.1 prøver å sette 

fokus på denne utfordringen: 

Arealavklaringer til sjøs: avveining 

mellom havbruk, fiske, natur og 

ferdsel.  

Fiskeridirektoratet 

avd. Frøya ved 

Anne Grønvik 

Schupbach 

 

Viktige rammebetingelser for 

fiskerinæringa: 

Gode havneforhold som dekker dagens 

behov, inkludert liggeplass for 

gjestefiskere og nødhavn, og som tar 

høyde for en viss vekst fremover. 

Fasiliteter for oppbevaring av redskap 

og utstyr, parkeringsplass samt 

møterom/arena hvor fiskere møtes, kan 

skape et godt fiskermiljø og bidra til 

rekruttering av nye fiskere. Fiskerne er 

ikke i samme grad som tidligere 

avhengig å ha havn nær bostedet, derfor 

kan det bygges færre og større havner. 

Tilgjengelig djupvannskai for større 

fiskefartøy 

 

 

  

 

 

Ved havneutbygging både på 

Siholmen og i Setervågen er dette 

ivaretatt. 

 

 

 

Det blir tilrettelagt med arealer til 

dette på fiskerihavna på Siholmen, 

men det er opptil fiskerene å bygge 

fasiliteter for oppbevaring. 

 

 

 

 

 

 

Det jobbes med å realisere dette med 

en liggekai. Se eget tiltak under 

delmål 5.1: «Etablere flere 

dypvannskaier (Skarpneset) pg en 

sentrumsnær liggekai som muliggjør 

at større båter foretar proviantering 



 

Lys på kaier og moloer bør i varetas 

slik det er i dag. 

 

Tilgang på vann og strøm for 

fiskefartøy 

 

Kommunikasjon, spesielt med tanke på 

transport av ferske produkter fra 

øyrekka (Viktig for fiskeindustrien) 

Vannkvalitet er viktig.  Den er god som 

den er i dag, men kommunen bør ha 

fokus på at kvaliteten opprettholdes 

(Viktig ved sjømatproduksjon) 

 

Andre viktige ting: 

Konkurranse om sjøområdene: 

Aktørene i fiskerinæringa bør så tidlig 

som mulig trekkes inn i 

planprosesser, som 

premissleverandører, spesielt ved 

kystsoneplanlegging, men ved alle 

sjønære tiltak/ utbygginger. 

 

Forvaltningsplanen i Froan er ikke i 

mål.  Stor sel- og kobbebestand 

konkurrer om fiskeressursen og generer 

også kveisproblemer. Kanskje må det 

en desimering av selbestanden til. 

 

For å stimulere til rekruttering til 

fiskeflåten kan det øremerkes midler 

over næringsfondet eller et 

eget  kommunalt fond som gir unge 

fiskere tilskudd i forbindelse med at de 

etablerer seg med eget fartøy. For å 

bidra til finansiering av hele fiskefartøy 

kreves et fond av noe størrelse 

 

Men en god begynnelse kan være å gi 

tilskudd til: 

- miljø- og sikkerhetstiltak om 

bord i fartøyene 

- stipendordninger for de som tar 

på Sistranda.» 

 

 

Lys har vi i dag ivaretatt godt i dag. 

Ser det ikke som nødvendig å ta inn 

i næringsplanen 

 

Dette er også ivaretatt ved en 

utbygging på Siholmen og 

Sætervågen. 

 

 

Delmål 5.1 er inne på dette med 

tiltaket om kommunikasjon i 

øyrekka. 

 

 

Det er allerede et tiltak under delmål 

5.1 om å ha tilstrekkelig med 

vannforsyning. 

 

 

 

 

Dette er relevant innspill for en 

rullering av arealplanen. Fiskere vil 

bli invitert til å komme med innspill. 

 

 

 

 

 

Forvaltningsplanen er allerede nevnt 

i delmål 1.1 

 

 

 

 

 

Se kommentar om fiskerifond under 

innspill i fiskeridebatten lengre ned. 

Næringsfondet kan også brukes til 

mindre investeringer som HMS-

tiltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fiskerirelatert utdanning 

 

Arbeidskraft til sjømatindustrien: 

Her er vi blitt avhengig av innvandring 

og tilflytting og må ha tilstrekkelig med 

boliger samt sørge for en infrastruktur 

med stor nok kapasitet 

 

Språkopplæring 

 

 

 

 

Kulturinformasjon – for eksempel 

kursing og annen involvering i 

lokalsamfunnet av nye tilflyttere   

 

 

 

Arbeidskraft til fiskeflåten: 

Kanskje kan noen av innvandrerne 

tenke seg arbeidsplasser i fiskeflåten 

eller å anskaffe seg eget fartøy – i Frøya 

har vi utdanningsmuligheter 

 

 

 

 

 

Boligbehov er nevnt i planene 

allerede, bla gjennom etablering av 

et boligkontor. 

 

 

Kommunen, NAV og enkelte 

bedrifter tilbyr allerede 

språkopplæring. Dette er ikke nevnt 

som eget punkt i næringsplanen. 

 

 

Dette kan kobles opp til allerede 

foreslåtte tiltak under delmål 4.1 Det 

må være attraktivt å bo og leve i 

Frøya kommune. For eksempel i 

tiltaket om boligkontor. 

 

Videresender dette innspillet til 

fiskarlagene for å høre om dette er 

en utfordring de kan ta.  

Idedugnad for 

øyrekka, ved Tove 

I.B. Knutsen og 

John Arne Moen 

 

Aksjonskomiteen Idedugnad for 

øyrekka har i stor grad sendt inn det 

samme høringsinnspillet som Coop 

Mausund hvor de vektlegger å få frem 

fortrinnene som ligger i øyrekka, 

øyrekka er unik i nasjonal sammenheng 

og har et stort potensiale innenfor 

turisme, fiskeri og havbruk. Gode 

rammevilkår for fiskere er viktige og 

samferdselstilbudet er en viktig 

rammefaktor.  

I tillegg legger aksjonskomiteen vekt på 

at det på Sørburøy er betydelige 

forventninger til virksomhet knyttet til 

forskning og dokumentasjon i 

tilknytning til verneområdet. På Sula og 

Bogøya satses det betydelig på turisme. 

Aksjonskomiteen savner en helhetlig 

tilnærming til de særegne utfordringene 

næringsaktørene i øyrekka må håndtere 

og etterlyser en plan for øyrekka. 

Som Coop Mausunds innspill legger 

aksjonskomiteen vekt på kobling 

frivillige organisasjoner og 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det foreligger en prosjektplan for 

Øyrekka inn i Framtida som vil 

kunne ivareta et mer helhetlig fokus. 

Se tidligere forslag til vedtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidligere vurdering 

 

 



næringsutvikling. Som f.eks 

betydningen av Oda Fra Havet og 

sterke koblinger mellom kultur og 

næring utover det som går på FKK. 

Aksjonskomiteen trekker også frem at 

en hurtigbåt mellom Trondheim og 

Sistranda vil få stor betydning for 

reiselivet i øyrekka hvis den også går ut 

til øyrekka. Sula har merket at Sularuta 

har forsvunnet. 

 

 

 

 

 

 

Se tidligere vurdering 

Stiftelsen Halten 

Nekolai Dahls 

Minne v/Laila Støen 

 

Stiftelsen trekker frem planenes fokus 

på å utnytte Frøyas fortrinn og at 

reiseliv er et satsningsområde. 

Stiftelsen er tydelig på at Frøya er både 

spennende og eksotisk som reisetilbud. 

Stiftelsen vil jobbe for å styrke Halten 

som destinasjon og utvikle flere 

reiselivsprodukter i tilknytning til 

Halten. De kommer med ingen konkrete 

forslag til endringer av planen, men 

legger ved sin utviklingsplan for 2014-

2018.  

 

Stiftelsens utviklingsplan er 

spennende og inneholder flere tiltak 

som skal styrke Halten som 

reiselivsprodukt. Deres kommentar 

om at Frøya kommune kan tilby 

eksotiske og spennende reisetilbud 

ser vi på som et argument som 

styrker delmålene 1.2 og 1.4 og at 

det er viktige og gode tiltak. 

Arbeidsrapport fra 

gruppa «Turisme», 

Folkemøte i 

Øyrekka 

 

I forkant av folkemøtet ble det satt ned 

arbeidsgrupper for å komme med 

innspill på folkemøtet. Gruppa for 

turisme har laget en rapport som de har 

sendt som høringsinnspill. Gruppa har 

bestått av: Nina B. Sørgård, Cassandra 

Norheim, Hege Stordahl-Bekken, Tove 

M. Vedal Wold, John-Arne Moen, Stig 

Bremnes og Espen Håvard Hauan. Det 

overordna målet for gruppas arbeid har 

vært å trygge arbeidsplasser som 

turismen allerede skaper og løfte diss til 

fulltidsstillinger og det å skape langt 

flere arbeidsplasser på sikt. Rapporten 

er ikke skrevet med det formål å foreslå 

tiltak til næringsplanen, men mange av 

tiltakene er relevante å trekke inn. 

Følgende trekker de frem i sin rapport: 

Utfordringer innenfor dagens 

turismenæring 

Ingen helhetlig tenkning rundt turisme 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er allerede foreslått i 



som næring, verken mellom de ulike 

øysamfunnene eller innad i Frøya 

kommune. 

 

 

Mangelfull informasjon til turister 

 

Manglende infrastruktur/fasiliteter for 

turisme i Froan. Behov for småbåthavn 

i tilknytting til butikken/hurtigbåtkai på 

Sørburøy. 

Offentlige kommunikasjoner som 

bygger opp under turisme som næring. 

Vi trenger for eksempel “Sula-ruta” 

tilbake. 

 

Manglende turistfasiliteter på Mausund. 

  

 

Turistaktører som skal samarbeide i et 

marked hvor de også er konkurrenter. 

Aktørene bør i langt større grad spille 

hverandre gode, fremfor å undergrave 

hverandres eksistens. 

Turistfasiliteter – muligheter og 

tiltak 

Utvikle helårsturisme med tanke på folk 

som kommer langveis fra. Vi tenker lett 

“sol og sommer” når det er snakk om 

turister, men de mest kjøpesterke er 

opptatt av naturopplevelser – ikke 

postkort stemning.  

Aktører i øyrekka ønsker i større grad å 

bli benyttet av kommunen. Det 

oppfordres til at møter og konferanser 

legges ut hit.. 

Vi bør utvikle og utnytte kulturtilbudet 

næringsplanen at «1.2 Øyrekka og 

næringsaktivitet i øyrekka skal være 

et satsningsområde.» og «1.4 Det 

må satses på reiseliv». Punkt 1. 4 

har tiltak om reiselivssamling med 

tema Reiselivssatsingen fremover og 

evaluering av reiselivssatsingen. 

 

Nytt tiltak under punkt 1.4: Jobbe 

for å bedre informasjonen til turister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidligere kommentar om Sula-

ruta. Har allerede et tiltak om 

«Sørge for god kommunikasjon til 

og fra øyrekka, både når det gjelder 

folk og gods.»  

 

Legges inn som nytt tiltak under 

delmål 1.4 Legge til rette for et 

utvidet turisttilbud på Mausund 

 

 

 

Dette er årsaken til allerede foreslått 

tiltak om reiselivssamling. Endre 

tiltak under punkt 1.4 til «Arrangere 

en årlig temadebatt/work-shop med 

tema: Reiselivssatsingen fremover.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frøya kommune bruker i dag 

øyrekka til besøk og så videre. Frøya 

kommune kan være bevisst på å 

gjøre dette i enda større grad, men 

det tas ikke inn i plan for næring. 

 

Det er foreslått tatt inn i planen et 



som allerede eksisterer i øyrekka.  

 

 

Kanskje vi kan få kultursenteret til å 

legge en årlig sommerkonsert ut til 

øyrekka? Øyrekka-konserten! 

Det bør satses på å utvikle en pakketur, 

for eksempel en fire-dagers tur med 

overnatting og bespisning på alle øyene 

i sørværa. På lengre sikt bør også Froan 

inngå i et slikt pakketilbud.  

Utvikle et nytt spisested med 

overnatting på Mausund – her trenger vi 

et kysthotell. På lang sikt må øyrekka 

tenke på tyngre satsing på infrastruktur 

i nesten hele øyrekka. 

På Sørburøya vil det åpne seg for 

muligheter til overnatting og bespisning 

i forbindelse med Froheim og KomOpp 

prosjektet. Dette vil også åpne opp for 

andre muligheter innenfor 

turismesatsing. Vi vet at det allerede 

foreligger planer om å ta med turister ut 

i kajakk så de får oppleve fugle- og 

dyrelivet på nært hold. Mer stille og tett 

innpå naturen enn i en kajakk er det 

ikke mulig å få det, og dyr/fugler blir 

lite forstyrret. En perfekt kombinasjon! 

Et dykkersenter er også foreslått. Å få 

til løsninger som driftes av 

lokalbefolkningen er det aller viktigste, 

da de trenger de arbeidsplassene de kan 

få. Dette gjelder jo også generelt i 

øyrekka. 

Vi bør sette i gang prosessen med å få 

renovert Vingleia fyr – det vil garantert 

bli en turistfavoritt.  

Både Fyrvokterboligen på Sula og 

Vingleia fyr vil være ypperlige steder 

for å huse turister som kommer utenom 

turistsesong for å oppleve “vær”.  

punkt å styrke samspillet mellom 

frivillighet og næringsliv og 

koblingen mellom kultur og næring 

under delmål 1.4 

 

 

Tas ikke inn i plan da kulturplanen 

er bedre egnet. 

 

 

Nytt tiltak under punkt 1.4: 

«Etablere et bedriftsnettverk som 

jobber med å utvikle og markedsføre 

pakketilbud og Frøya som 

destinasjon» 

 

 

Det jobbes allerede med dette. 

Næringsfondet er en potensiell 

støtteordning. 

 

 

 

Dette er et eget punkt i 

prosjektplanen for Øyrekka inn i 

Framtida. Blir ivaretatt med allerede 

foreslått tiltak: «Jobbe for en 

realisering av og oppslutning til 

prosjektet Øyrekka inn i Framtida.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommeren er gjerne lavsesong for 

fiskere. Det bør i større grad gjøres 

avtaler med fiskere som kan ta med 

turister på havfiske eller andre ting. Vi 

tror det ligger muligheter for 

nisjeutvikling innenfor “sakte-båt” 

turisme. 

Trondheim Turistforening ønsker å 

satse mer på kysten. En mulighet er at 

Trondheim Turistforening leier 

Sykestua av Stiftelsen Sula fyr. 

Utrede en fast utleiemasse i form av 

hytter i både nord- og sørværa, og ha en 

fast plass for annonsering av dette. 

Øyrekka bør lage seg et årshjul for å 

unngå at arrangementer blir lagt til 

samme dato. Både for å gi hvert enkelt 

arrangement den oppmerksomhet det 

fortjener, men også for å unngå kaos på 

hurtigbåt og ferge. 

Merkevarebygging av øyrekka 

Kortsiktige tiltak 

For å tilrettelegge for at en positiv 

utvikling på sikt kan skje, er gruppa 

klar på at det er tre ting som må på 

plass: 

1. Samarbeidsforum 

Per i dag eksisterer det ingen helhetlig 

tenkning rundt turisme som næring, 

verken mellom de ulike øysamfunnene 

eller innad i Frøya kommune. Vi ønsker 

derfor å etablere et foretak, et 

samarbeidsforum som skal drives uten 

fortjeneste. Et forum hvor alle aktører 

innenfor turisme er medlemmer. 

Foretaket ønsker også å samarbeide 

med ulike lag og stiftelser, f.eks. 

Vingleias venner, Haltenstiftelsen, 

stiftelsen Sula fyr, m.fl.. Aktørene 

trenger et slikt forum å samles i, legge 

planer og samkjøres i forhold til 

arrangementer – aktørene trenger et 

forum som jobber for alle.  Etablering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiftelsen Sula fyr bør få til en 

samarbeidsavtale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



av et slikt samarbeidsforum vil øke 

både samarbeidsevnen og 

samarbeidsviljen mellom øyene.  

Som foretak kan vi søke om støtte til 

“bedriftsutviklende tiltak” fra 

Innovasjon Norge. Dette kan for 

eksempel være støtte til kurs som “Kom 

til øyrekka” kan arrangere for sine 

medlemmer, med tanke på 

menyutvikling, kundebehandling og 

generell service. En ekspertise vi ser for 

oss og kunne hente inn fra Hotell Frøya. 

Fra Innovasjon Norge kan vi også hente 

inn råd til hvilke 

markedsføringsstrategier vi bør velge.  

Midler til ren markedsføring kan 

riktignok ikke Innovasjon Norge hjelpe 

oss med, men her ser vi for oss å kunne 

søke støtte fra kommunens 

næringsfond. For skal vi bygge opp en 

merkevare, trengs det stor innsats over 

flere år.  

Det vil gi svært positive signaler til 

potensielle investorer at vi har et 

seriøst, likvid og offensivt foretak som 

viser at vi er villige til å satse på 

øyrekka. Og vi trenger å knytte til oss 

investorer når vi tenker turisme i 

øyrekka i et noe lengre perspektiv, 

samtidig som vi ser at vi trenger 

nyetableringer på Mausund som står 

klart allerede til våren. På Mausund er 

det heldigvis allerede ting på gang - det 

planlegges en kafé som også skal ha et 

cateringtilbud, og som skal være åpen 

hele året. Gruppa har stor tro på dette, 

da vi vet at personen bak disse planene 

står for kvalitet og god service. 

Cateringbiten er også viktig for de som 

arrangerer turer i øyrekka på 

helårsbasis. Kundene trenger mat også 

utenom høysesong - også til å ta med ut 

på tur. 

2. Turistutvikler 

Samarbeidsforumet trenger å knytte til 

 

 

 

 

 

 

Næringshagen Trøndersk 

Kystkompetanse er en ressurs for 

søknadsskriving til Innovasjon 

Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næringsfondet er mulig å bruke til 

slike tiltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



seg en person som kan ta ansvaret for å 

bygge opp øyrekka som merkevare, og 

ta ansvar for det som beskrives ovenfor 

m.m. Vi foreslår at kommunen bevilger 

midler til å dekke en 50% stilling som 

turistutvikler, gjerne som et 

prøveprosjekt i en to til tre års periode. 

Viktig at denne personen disponerer 

samarbeidsforumets 

markedsføringsbudsjett på en rasjonell 

måte – lager seg systemer for flerbruk 

av markedsføringsmateriell osv. En 

turistutvikler vil bistå sine medlemmer, 

men også være tilgjengelig for nye 

aktører som har planer om å starte 

næring innenfor turisme. En 

turistutvikler vil også være et nyttig 

bindeledd mellom aktører og 

festivalarrangører, og en viktig person 

opp mot potensielle investorer.   

3. Gjenopprettelse av Frøya 

Turistinfo 

Flere av øyrekkas turistaktører viser seg 

å være svært skuffet over kommunens 

manglende satsing på turistinformasjon 

og markedsføring av både Frøya og 

øyrekka. Kommunen har i dag ukorrekt 

og foreldet turistinfo på sine sider. Vi 

ønsker at øyrekka tar over driften av 

Frøya turistinformasjon, og at 

kommunen gjenoppretter sin støtte til 

denne tjenesten allerede fra neste års 

budsjett. 

Vi trenger også å få dekket en 

engangskostnad til utvikling av ny 

webside. Vi ser for oss at denne jobben 

må starte så raskt så mulig. Øyrekka vil 

ha en sentral plass i turistinfo siden, 

med link til egen hjemmeside, for 

eksempel “øyrekka.no”. Vi har allerede 

noen tanker om hvordan en slik side 

skal se ut, og den vil utvilsomt bli et 

flaggskip for kommunen! 

Vi er ikke fornøyd med at kommunen 

lener seg på Kystnorge med tanke på 

markedsføring av øyrekka. På deres 

 

Under delmål 1.4 er det et tiltak om 

å evaluere organiseringen av 

reiselivssatsingen. Evaluering bør 

komme før evt. støtte til andre 

ordninger. Frøya kommune støtter i 

dag Kyst Norge med midler og bør 

støtte opp om Kyst Norge i best 

mulig grad fremfor å kjøre parallelle 

prosjekter. Næringsfondet er en 

mulig støtteordning for å få støtte til 

deler av kostnadene ved et slikt 

prosjekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se svar over. Frøya kommune har i 

dag ingen turistinfo, men støtter 

destinasjonsselskapet Kyst Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hjemmeside blir øyrekkas aktører 

nærmest usynlige – vi sloss med aktører 

fra ti kommuner hvorav mange kan 

tilby det samme som oss. Mange 

aktører har også et diffust forhold 

Kystnorge og de aktiviteter de bedriver. 

Vi er dessuten samtlige i arbeidsgruppa 

enige om at Kystnorge sin portal er alt 

for dårlig – det er ikke engang alle 

aktører som kommer opp når du velger 

f.eks bespisning.  

Det er også nytt for aktører i øyrekka at 

graden av synlighet og framsnakk på 

deres sider er avhengig av hvorvidt 

aktørene har betalt eller ikke for å være 

med. Kystnorge gir inntrykk av å være 

en ikke-kommersiell aktør, de gir 

inntrykk av å være en 

reiselivsinformatør. En ting er at hver 

enkelt aktør har anledning til å 

annonsere i portalen – det må det 

selvfølgelig være anledning til. Men 

blandingen av det kommersielle og “det 

redaksjonelle innholdet” er noe som de 

små aktørene i øyrekka stiller 

spørsmålstegn ved. At Kystnorge er noe 

som passer profesjonelle aktører, som 

f.eks Hotell Frøya, det forstår vi godt, 

men aktører i øyrekka er i dag for små 

til at dette er noe som er like egnet for 

dem. Forhåpentligvis vil dette se 

annerledes ut om noen år. 

Aktører synes også det er merkelig at 

de ikke har blitt informert om at 

kommunens investering i Kystnorge, 

skulle være på bekostning av Frøyas 

egen turistinformasjon. Det hadde vært 

nyttig for alle om kommunen hadde 

innhentet også øyrekkas synspunkter på 

dette. De fleste har dessuten, fram til 

nylig, ikke vært klar over at det ikke har 

eksistert en turistinformasjon i 

kommunen de to siste årene. For 

dersom du søker på Frøya 

turistinformasjon, vil du komme inn på 

Frøya Turistinfo, en side som er svært 

Se tidligere svar om en evaluering. 

Reiselivsnæringa har en god 

mulighet til å markedsføre seg selv 

på Kyst Norge, men har i lang tid 

ikke gjort det. Kyst Norge lanserte 

nylig en ny hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen er at Kyst Norge kun i en 

viss periode skal få betydelig støtte 

fra flere kommuner. På sikt må 

destinasjonsselskapet tjene penger 

blant annet gjennom medlemskap og 

markedsføring- og serviceavtaler. 

Kostnaden for å bli med er for små 

bedrifter liten, ca. 3000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidligere punkt om evaluering av 

organiseringen av reiselivssatsingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mangelfull og som ikke har væt 

oppdatert på mange år, og med 

kontaktinfo til gammel operatør (Hotell 

Frøya) av turistkontoret. At aktørene i 

øyrekka, og ikke minst turistene, har 

trodd at Hotell Frøya har hatt denne 

informatørrollen, har ikke gavnet 

aktører i øyrekka, i hvert fall ikke 

aktører som kan tilby det samme som 

aktører på fast Frøya – overnatting og 

opplevelsesturer i øyrekka. Vi ønsker at 

kommunen setter av midler til å 

markedsføre øyrekka og Frøya  selv 

(via “Kom til øyrekka”/”Opplev 

øyrekka”), i tillegg til sitt samarbeid 

med Kystnorge. Det er noe vi absolutt 

trenger dersom vi skal lykkes med å 

bygge opp øyrekka som merkevare. 

Informasjons- og 

markedsføringstiltak 

Når det gjelder ulike 

markedsføringstiltak, har vi på kort sikt 

sett for oss følgende: 

 Turistavis 

John Arne Moen har foreslått at vi lager 

en turistavis og sagt seg villig til å bistå 

i dette arbeidet. Det setter vi stor pris på 

– vi synes det er en god idé! Her vil alle 

øyene bli presentert med litt historikk, 

fakta og informasjon om hva man kan 

oppleve. Aktiviteter og festivaler vil 

også få sin plass her, pluss mye mer. 

Produksjonskostnader vil bli dekket av 

sponsor- og annonseinntekter. Vi har et 

håp om at kommunen ser verdien i 

dette, og at de ønsker å bidra med 

midler til distribusjon. Selv skal vi lage 

turistavisa på dugnad! Vi har stor tro på 

denne turistavisa som markedsføring, 

og vi ønsker å bruke den for det den er 

verdt. Vi skal være kreative når vi 

tenker distribusjonskanaler. Den bør 

helt klart være tilgjengelige på steder 

hvor folk tilbringer tid uten å kunne 

foreta seg så mye annet, på tog, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En eventuell støtte bør vurderes 

gjennom søknad til næringsfondet. 

Tiltaket er flott, men tas ikke inn i 

næringsplanen da det er et forslag på 

detaljnivå som planen ikke trenger å 

ta inn. Handelsstanden på Sistranda 

driver også med en lignende 

utgivelse som heller ikke er nevnt i 

planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



flyplasser, hurtigbåter osv. Den skal 

også finnes på turistkontorer, hoteller, 

spisesteder og bedriftskantiner i 

regionen. 

Med tanke på alt arbeidet som vil ligge 

bak denne avisa, synes arbeidsgruppa at 

den bør nå ut til flest mulig potensielle 

turister. Vi tenker derfor at den også bør 

distribueres som bilag i lokalaviser i 

Trøndelag, og i lokalaviser i Sverige 

som ligger nært trøndelag. Vi mener 

også at Kystnorge bør bidra i 

distribusjonen av denne avisa via sine 

kanaler – uten at dette koster oss noe 

ekstra, selvfølgelig. Vi skal ikke 

glemme at kommunen allerede betaler 

Kystnorge for å markedsføre Frøya. 

Turistavisa skal først og fremst lokke til 

seg sommerturistene. 

Utvide sesongen – rette seg mot 

bedriftsmarkedet 

Vi må satse på å utnytte de ressursene 

vi allerede har i øyrekka. Vi må sørge 

for å forlenge turistsesongen betraktelig 

og begynne å tenke i baner 

helårsturisme. I dag driver de fleste sine 

næringer på hobbybasis – dette vil 

endre seg om vi klarer å lokke til oss 

bedriftsmarkedet. Utvikling og 

markedsføring rettet mot dette 

segmentet vil gjøre det attraktivt for 

både eksisterende og nye aktører i 

øyrekka å satse på turisme. Vi skal 

derfor rette markedsføringen mot 

bedrifter, og friste de til å legge 

opplevelsesturer, kurs, samlinger og 

julebord her hos oss. Midler til 

markedsføring rettet mot dette 

segmentet hentes fra midler vi 

forhåpentligvis har klart å skaffe tilveie 

fra næringsfondet. Her ser vi først og 

fremst for oss viral markedsføring. 

Gruppa mener det ligger et godt 

potensiale her. Aktør i øyrekka som har 

hatt med seg dette segmentet på 

skreddersydde opplevelsesturer har fått 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et slikt arbeid kan tolkes inn under 

1.4 og tiltaket: «Det må jobbes aktivt 

for å opprettholde den aktiviteten 

som allerede er i kommunen.» 

 

Pakkedelen er også representert i 

tidligere nevnt forslag til nytt tiltak 

under punkt 1.4: «Etablere et 

bedriftsnettverk som jobber med å 

utvikle og markedsføre pakketilbud 

og Frøya som destinasjon» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



svært gode tilbakemeldinger – det er 

kunder som allerede planlegger neste 

års firmatur på vei hjem fra øyrekka! 

Profilering av øyrekka.no  

Via allerede etablerte arrangementer 

som UtiHavet, Suladagene, Odaspelet, 

Bogøyas bacalaofest og arrangementer 

på fast Frøya, bør” øyrekka.no” ha en 

sentral plass – vi kan for eksempel 

bruke merkenavnet på t-skjorter under 

arrangementene (i tillegg til festivalenes 

egne logoer og merkenavn, selvsagt). 

Merkevarenavnet bør være synlig i alt 

vi foretar oss, og det bør også inn i 

kommunen, for eksempel i e-poster, 

nettside, brevark, presentasjoner m.m. 

På sikt bør målet være at også 

næringslivet i Frøya ser verdien i det å 

bli assosiert med “øyrekka.no”. 

Turistinformasjons-plater 

Vi foreslår å lage turistinformasjons-

plater på Dyrøya (som samtidig vil 

skjerme inn mot Måsøval), Sistranda, 

terminalen på Sandstad og Orkanger 

(om mulig). Her ønsker vi å nå turister 

som allerede er kommet til Frøya, eller 

som er på vei til øyrekka. Kostnadene 

dekkes enten av annonsesalg, eller fra 

de markedsføringsmidler som etter 

hvert finnes i samarbeidsforumet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frøya videregående 

v/Bjørnar Johansen 

 

Vi viser til utkast til Strategisk 

Næringsplan for 2014 – 2018. Planen 

omfatter og fokuserer på i 

utgangspunktet de viktigste utfordringer 

Frøya kommune og Frøya samfunnet 

står overfor i årene fremover. Vi er også 

tilfreds med at kunnskap og 

kompetanse har fått sterk fokus på i 

planen. Imidlertid har vi noen – etter 

vår vurdering - viktige merknader og 

tilføyelser merket rødt i utkastet hvor 

følgende kan fremheves: 

i) Bygging og etablering av Blått 

Kompetansesenter BKS starter 

i løpet av høsten 2014 og dette 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



er sammen med Frøya vgs. 

synliggjort bl.a. hva angår 

ansvar for oppfølging. 

ii) Frøya vgs. er tiltenkt en rolle i 

en SNP – gruppe for 

oppfølging av planen. 

Imidlertid er skolens og BKSs 

rolle og ansvar for oppfølging 

av de enkelte 

hovedsatsningsområdene lite 

synlig. Dette til tross for at 

planen gjennomgående har 

sterk fokus på kunnskap og 

kompetanse. 

iii) Selv om BKS er et regionalt 

senter vil sentret være lokalisert 

på Frøya med hovedtyngden av 

aktiviteter og dette bør 

synliggjøres bedre i planen. 

 

iv) Frøya vgs. (delvis sammen med 

Frøya kommune) har inngått en 

rekke samarbeidsavtaler med 

sentrale forsknings- og 

utdanningsinstitusjoner, 

næringsliv og 

næringsorganisasjoner, 

internasjonale myndigheter og 

institusjoner, mv.. Disse 

avtalene er først og fremst 

kommet i stand som følge av 

skolens innovative arbeid de 

seinere år og at skolen har tett 

samarbeid med regionens 

næringsliv som er i front 

nasjonalt og internasjonalt. 

Dette fremheves også av våre 

samarbeidspartnere. 

I tillegg til disse punktene har Frøya 

vgs levert høringsutkastet til 

næringsplan med foreslåtte endringer: 

I tekstdelen (tilføyinger er uthevet med 

fet skrift): 

Side 4: «Vi ser også et stort behov for 

 

 

 

Flott at Frøya vgs. vil ha mer ansvar. 

Dette tydeliggjøres i konkrete tiltak 

lengre ned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er motsatt argumentasjon til 

STFKs innspill om et regionalt 

senter. BKS er plassert på Frøya. 

Det alene vil styrke næringslivet på 

Frøya. Ved å opprettholde fokuset 

på BKS som et regionalt senter vil vi 

i styrke sentrets rolle og betydning 

utover Frøya samfunnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fokus på å få til god og tilstrekkelig 

rekruttering av arbeidskraft. En viktig 

rolle for kommune, næringsforum, 

næringshage og Frøya vgs./BKS er å 

ha fokus på rammevilkår slik at Frøya 

oppleves som attraktiv og 

konkurransedyktig.» 

Side 4: «Strategisk næringsplan for 

Frøya kommune vedtas av 

kommunestyret og gis status som en 

sektorplan for næring. I arbeidsgruppa 

har næringsforum, næringshage, 

videregående skole (foreløpig delvis), 

politisk representant og kommunens 

administrasjon vært involvert i 

arbeidet.» 

Side 5: etter sitatet: «Hitra og Frøya 

var for noen år siden preget av 

nedgang i fiske og fraflytting, men er 

blant de kommuner som har hatt svært 

positive virkninger av 

oppdrettsvirksomhet. En stor andel av 

befolkningen og arbeidsstyrken er 

innvandrere og antallet innvandrere er 

tredoblet fra 2008 til 2012.» Legg til 

setning: «Regionen har også hatt 

positiv utvikling de siste 15-20 år 

innenfor deler av fiskeri som spesielt 

taskekrabbe, sjøkreps, kamskjell og 

etter hvert tang/tare.» 

Side 10: I SWOT-analysen: 

Legg til følgende under styrker: 1. 

«Nasjonalt ledende innenfor 

profilråstoff som kamskjell, 

teinefanget sjøkreps og taskekrabbe.»  

2. «Betydelige naturgitte muligheter for 

utvikling av blant annet tang og tare». 

3. «Nytt Kultur og kompetansesenter, 

ny vgs. med ulike samarbeidsavtaler 

(med forsknings- 

utdanninginstitusjoner, bedrifter og 

næringsorganisasjoner, internasjonale 

myndigheter og institusjoner, m.fl og 

byggestart høsten 2014 av Blått 

Endringer uthevet med fet skrift tas 

inn i planen. 

 

 

 

 

 

 

 

Frøya vgs. føler selv de ikke har 

bidratt mye i arbeidsgruppen. 

Endring uthevet med fet skrift tas 

inn i planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring uthevet med fet skrift tas 

inn i planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring under uthevet med fet skrift 

tas inn i planen. Punkt 2 tas ikke 

med da dette faller inn under pkt.: 

«Naturgitte fordeler og 

forutsetninger for fiskeri og 

havbruk.» Deler av punkt 3 (det i 

parentes) tas ikke med av plass 

hensyn. 
 

 

 

 

 

 



Kompetansesenter)». 

4. «Lokalt leverandørklynge med lokalt 

eierskap og også med betydelig 

eksportrettet virksomhet.»  

Legg til følgende under svakheter: 1. 

«Mangelfull infrastruktur, spesielt 

innenfor IKT, transport og botilbud 

generelt og lavterskel botilbud 

spesielt». 2. «Til dels betydelig 
gjennomstrømming av arbeidskraft» 

Under selve tiltaksdelen: 

Hovedmål 1: Utnytte Frøyas fortrinn: 

Legg til tekst: «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.» 

Endring i tiltak:  

«FNF, TKK, Frøya vgs./BKS 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.» 

 

Endring i ansvar: legg også på Frøya 

vgs. og BKS på punkt 1.1 

 

Endre punkt 1.3: 

«Jobbe for at FKK blir et naturlig og 

attraktivt knutepunkt for kultur, næring 

og kompetanse regionalt 

(regionalt/nasjonalt 

 

 

 

 

 

 

 

Godt poeng, men vi trenger ikke å 

spesifisere utover botilbud. Forslag 

til endring: «Mangelfull 

infrastruktur, spesielt innenfor IKT, 

transport og botilbud generelt» 

Under punkt 2. Endringer uthevet 

med fet skrift tas inn i planen. 

 

 

 

 

Tekst om øyrekka er også nevnt i 

tidligere innspill. Endringer uthevet 

med fet skrift tas inn i planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frøya vgs. tas inn i forslagsendring. 

BKS tas ikke inn ennå da senter og 

organisering må være på plass før en 

diskusjon om et evt. ansvar. BKS 

kan inkluderes på et senere 

tidspunkt. 

 

Samme svar som over. Frøya vgs. 

tas inn under ansvar. 

 

 

 

 

 

Endring uthevet med fet skrift tas 

inn i planen. 

 



referanseinstitusjon).» 

Tilføying under Ansvar: «Frøya 

kommune, TKK, Frøya Næringsforum, 

Frøya vgs./BKS og næringslivet.» 

Kommentar til dette: Frøya vgs. har 

allerede på plass hovedelementene i 

koblingsboksen (samarbeidsavtalene 

med forsknings- og 

utdanningsinstitusjoner, næringsliv 

og næringsorganisasjoner, 

internasjonalt, mv.) for BKS. Det er 

tvilsomt om samarbeidsavtalene 

hadde kommet på plass uten kobling 

mot Frøya vgs. og skolens tette 

samarbeid med regionens sterke 

næringsliv. 

Hovedmål 2: Frøya skal bli 

internasjonalt ledende på marine 

næringer. 

Forslag til endring tekst: 

«Fiskeri og havbruk er, og har vært, to 

bærebjelker for vår samfunnsutvikling. 

Per i dag er havbruksnæringen selve 

motoren for næringsutvikling på Frøya, 

men også kamskjell, sjøkreps,  

taskekrabbe og etter hvert tare/tang 

er og vil bli viktige profilråstoff for 

regionen.» 

Punkt 2.1Tilrettelegging av areal 

Endre tiltak 

- Samhandling og godt 

samarbeid mellom kommune 

og næringsliv må styrkes – 

utvikle ikke bare tradisjonelle 

næringsarealer, men også 

mer innovative 

næringsarealer.  

Endringer punkt 2.2. Profilering av 

Frøya  

«Tilstedeværelse på utdanningsarenaer 

- NTNU, HiST, BI, m.fl. og også 

internasjonale arenaer.» 

Endringer ansvar: «Frøya kommune, 

TKK, FNF, Frøyas vgs./BKS og 

næringen selv.» 

Punkt 3.1 Frøya må satse på å bli en 

 

 

 

Samme svar som tidligere. Frøya 

vgs. tas inn under ansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring uthevet med fet skrift tas 

inn i planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer innovative næringsarealer er et 

innspill som kan tas inn som innspill 

til rullering av arealplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring uthevet med fet skrift tas 

inn i planen. 

 

 

 

Samme svar som tidligere. Frøya 

vgs. tas inn under ansvar. 



satellitt for utdanning, 

kompetanseutvikling og 

forskningsaktivitet 

Forslag til endringer tekst:  

«Frøya er i dag praksisfeltet spesielt for 

blå sektor, men bør også kunne 

utvikles til andre sektorer som bl.a. 

innenfor sosial-/helsesektoren, etter- 

og videreutdanning innenfor ulike 

sektorer, mv.» 

Forslag til nye tiltak punkt 3.1: 

Livslang Læring og 13 årig integrert 

utdanningsløp – jf- tidligere 

behandling og vedtak i kommunen. 

 

 

Newton Marin rom – I et 

utdanningsløp for økt 

kunnskapsutvikling innenfor real- og 

naturfag er Newton et viktig tiltak 

som spesielt kommunen har et ansvar 

for – barne- og ungdomsskole og 

kanskje også på barnehagenivå. Her 

må kommunen ikke bare ha fokus på 

drift, men også sammen med Frøya 

vgs. og deres samarbeidspartnere på 

gjennomføring av innovative tiltak og 

utvikling av ulike moduler relatert til 

fag og klassetrinn. 

3.2 Tilgang på arbeidskraft, kunnskap 

og kompetanse 

Forslag til tiltak: 

«Vurdere behov for lav terskel 

kompakt/sentrumsnært botilbud for 

elever, studenter, forskere, m.fl. Dette 

viktige behovet er en konkurransefaktor 

for utvikling av Frøya vgs., BKS, 

samarbeidspartnere/- avtalene, 

næringslivet og for Frøya samfunnet 

generelt.» 

 

Punkt 4.1 Det må være attraktivt å bo 

og leve i Frøya kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring uthevet med fet skrift tas 

inn i planen. 

 

 

 

 

 

 

Det settes ikke av midler i dag til 

Livslang læring og 13-årig integrert 

utdanningsløp. Det er viktig å ikke 

glemme dette selv om det ikke tas 

tak i 2014/2015. Endring uthevet 

med fet skrift tas inn i planen. 

 

 

Forslag til nytt tiltak under punkt 3.1 

er litt langt. Foreslår derfor: 

«Newton Marine Rom er et 

innovativt undervisningstilbud som 

styrker realfagsundervisningen og 

interessen for havets ressurser hos 

barn og unge.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er dette tilbudet ordfører og 

rekrutterings og tilflyttingssjef har 

jobbet med sammen med SIVA. 

Endring uthevet med fet skrift tas 

inn i planen. Det som ikke er uthevet 

fjernes fordi det ikke trenger å være 

med som tiltakstekst. 

  

 

 

 



Endringer tiltak/nye tiltak: 

«Frøya kommune må ha et godt og 

variert fritidstilbud (kultur, idrett, 

frivillighet, mv.).» 

Oppdatert kommunikasjon 

infrastruktur. 

4.3 Frøya kommune må legge til rette 

for lokale utdanningstilbud 

Forslag til tiltak 

«Livslang Læring/13 årig integrert 

utdanningsløp, Newton Marin Rom, 

mv..- jf. også forslag i pkt. 3.1» 

6.2 Ha fortsatt fokus på sentrumsnære 

boliger 

Forslag til tiltak: 

Sentrumsnær lavterskel botilbud 

 

 

 

 

 

Endring uthevet med fet skrift tas 

inn i planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er allerede foreslått tatt inn 

under punkt 3.1. tas derfor ikke inn 

her. 

 

 

 

 

 

Dette jobbes det med allerede i dag, 

ved tilflyttings og rekrutteringssjef i 

Frøya kommune. Endring uthevet 

med fet skrift tas inn i planen. 

Trondheim 

kommune 

På vegne av Trondheim kommune vil 

formannskapet avgi følgende 

høringsuttalelse til næringsplanen:  

Trondheim kommune er positiv til 

næringsplanen og ser fram til et fortsatt 

tett samarbeid med Frøya og Hitra 

kommuner gjennom eksisterende 

samarbeidsavtale. Innspillene fra 

Trondheim kommune omhandler 

regionalt samarbeid og utvikling.  

 

Trondheim kommune gir følgende 

innspill til punkter som anbefales å bli 

innarbeidet i planen:  

1. Målsettingen om at det i regionen 

etableres et felles servicesenter for 

utenlandsk arbeidstakere (SUA kontor) 

bør innarbeides i planen.  

 

 

 

2. Inkludere målsetting om å ta en andel 

i et Global Centre of Expertise (GCE) 

aquaculture programmet.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 1 innarbeides i planen under 

delmål 3.2 som et eget tiltak: «Jobbe 

for at det i regionen etableres et 

felles servicesenter for utenlandsk 

arbeidstakere (SUA kontor)» 

 

 

 

 

 

 

Punkt 2 innarbeides under delmål 

1.1 som eget tiltak: «Ta en andel i et 

Global Centre of Expertise (GCE) 

aquaculture programmet.» 

 



3. Ocean Space Centre bør inkluderes 

som en viktig målsetting i planen.  

 

 

4. Tettere dialog og samhandling 

mellom reiselivsdestinasjonene og 

reiselivsaktørene mellom Trondheim og 

kysten bør inkluderes i planen.  

 

 

 

 

 

5. Planen bør inkludere muligheter for 

kortreist matmarked  

 

Punkt 3 tas inn under 3.1: «En 

realisering av Ocean Space Centre I 

Trondheim vil styrke regionen som 

forskningsarena for blå sektor.» 

 

Et samarbeid med Trondheim på 

reiseliv er fordelaktig da brorparten 

av turister på Frøya kommer fra 

Trøndelag og Trondheim. Punkt 4 

innarbeides som tiltak under delmål 

1.4: «Tettere dialog og samhandling 

mellom reiselivsdestinasjonene og 

reiselivsaktørene i Trondheim og på 

kysten» 

 

Dette innspillet er ikke tatt inn i 

planen da det ikke er funnet en 

spesifikk måte å jobbe det inn som 

tiltak i næringsplanen. Dette har 

heller ikke vært et innspill fra 

næringslivet lokalt, men 

næringsfondet kan i dag være en god 

støtteordning også for lokale 

grundere som vil jobbe med 

lokalmat. 

Frøya 

næringsforum 

 

Frøya Næringsforum har gått nøye 

igjennom den strategiske næringsplanen 

og de har kommet frem til at de ikke 

har noen konkrete innspill til 

næringsplanen. 

Det som er viktig for Frøya 

Næringsforum er at det settes opp en 

tidsplan for å få gjennomført tiltak og at 

den strategiske næringsplanen evalueres 

ved jevne mellomrom. 

Etableringen av en SNP-gruppe har 

til hensikt å sørge for jevnlig 

evaluering av næringsplanen og for 

å få tett oppfølging av tiltakene. 

 

 

Næringsrådgiver har påbegynt en 

intern handlingsplan med 

statusoppdatering og potensiale for 

fremdrift. Det er også foreslått 

fremdrift under hvert delmål 

 

Janne Karin 

Gården 

 

Endringer punkt 1.2  

«Øyrekka og næringsaktivitet i øyrekka 

skal være et satsingsområde.» 

Ordbruken her må være formuleringer 

og språk som forplikter!» 

Ansvar: Her må oppnevnes/velges 

navngitte personer i Frøya Kommune, 

TKK, næringsforum, 

destinasjonsselskapet Kyst-Norge og 

selvfølgelig navngitte personer som bor 

i øyrekka.  Alle må tildeles spesifikt 

ansvar for og på sitt område. De må 

  

 

Vi har allerede brukt «skal» som 

verb i dette delmålet. 

 

 

 

 

 

Ansvar er fordelt. Ønsker ikke å 

spesifisere ned på individnivå. 

 

 

 

 

 

 



forplikte seg til ansvar for utredning, 

gjennomføring og oppfølging.  Dette er 

eneste måten å forsikre alle om at dette 

blir gjennomført.  

Det er helt nødvendig at bredbånd 

utbygges.  Dette gir større muligheter 

for arbeidsplasser. 

Godt rutetilbud og transport mellom 

øyene, også godstransport.  Inviter hele 

kostebinderiet til et møte for i 

fellesskap å utarbeide en 

TRANSPORTPLAN.  Alle aktørene får 

i oppgave, før møtet, å gjennomgå alle 

rutetilbud og andre eksisterende tilbud.  

De får i oppdrag å gjennomgå alle 

eksisterende tilbud time for time, hver 

dag, hver uke, hver måned hele året.  

Arranger en workshop i Kulturhuset 

kombinert med et arrangement/konsert.   

Glem ikke skyttelbåt: muligheten til å 

reise mellom øyene og inn til Frøya for 

å kunne nyttiggjøre seg hverandres 

tjenester og tilbud, jobbe, besøke 

hverandre og delta i fritidsaktiviteter.  

Det er på sin plass at Frøya Kommune 

tar ansvar og sonderer interessen for 

dette.  At dette f.eks. blir utlyst som et 

prøveprosjekt på 5 år.  At Frøya 

Kommune tilbyr starthjelp, 

informasjon, rimelige lån og gir 

tilskudd til investeringer, oppstartmidler 

og markedsføringsmidler.   At behovet 

for skyttelbåten utredes, når og på 

hvilke dager er behovet størst.  

ARBEIDSPLASSER/BOSETTING: 

ALLE MULIGE TILTAK MÅ 

FORSØKES FOR Å 

OPPRETTHOLDE LEVENDE 

KYSTSAMFUNN. 

 

 

Nå ser det ut til at alle restriksjoner og 

krav helt har tatt kvelertak på 

 

 

 

 

 

Er ivaretatt som tiltak under delmål 

5.1  

 

 

Innspillet er allerede ivaretatt som 

tiltak under delmål 5.1. Hvordan 

dette gjøres, bør ikke næringsplanen 

spesifisere da Trafikkrådet, som skal 

jobbe for å koordinere og ivareta 

hele kommunens behov, bør få styre 

hvordan dette best gjøres. Innspill 

videresendes til Trafikkrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

«Se på muligheter for etablering av 

en skyttelbåt» kan innarbeides som 

et tiltak under delmål 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er tidligere nevnt at: En 

utredning er foreslått i prosjektet 

Øyrekka inn i Framtida for å fastslå 

kostnad og gevinst. Foreslår at vi tar 

inn et tiltakspunkt under 1.2: «Jobbe 

for en realisering av og oppslutning 

til prosjektet Øyrekka inn i 

Framtida.» 

 

 

Det er allerede to tiltak som berører 

dette. Tiltak under delmål 5.1: 

«Arealavklaringer til sjøs: 



kystfiskeren. Fiske har vært en av 

Norges primærnæringer i uminnelige 

tider.  Nå skal det være oppdrett over 

alt.   

 

 

I dag er det ikke et eneste barn på Sula, 

forferdelig trist.  SÅNN GÅR DET 

NÅR MAN TENKER ØKONOMI 

FORAN BARNAS BESTE.  Et 

samfunn fungerer best med både barn, 

unge, voksne og eldre til gjensidig 

berikelse. Trivsel bidrar til bedre helse.  

Hva med å legge turistinformasjon og 

deler av kommuneadministrasjonens 

arbeidsoppgaver til Sula?  Dette gir 

arbeidsplasser, som selvfølgelig er 

avgjørende for eventuell tilflytting.  

Barnepass må også inn i vurderingen 

når dette blir aktuelt.  Grendehuset kan 

utmerket godt benyttes her.  

Gi positiv energi, info og drahjelp til 

kystfiskeren. 

 

 

 

Tang og tare produksjon.  Hva skjedde 

her?  Alt for mange lover, regler og 

restriksjoner som vanskeliggjør 

sanking.  Tang og tare har fortsatt 

etterspørsel, benyttes til mat og 

medisiner.  

Jeg leste om en kommune i Norge som 

har en startpakke for de som vil flytte 

dit og etablere seg.  En startpakke kan 

inneholde rimelige boliglån, en 

halvering av strøm og kommunale 

avgifter de to første år og også mulighet 

til avskriving/sletting av studielån ved 

at man forplikter seg til å bo og jobbe i 

x antall år.  Det må legges til rette for 

avveininger mellom havbruk, fiske, 

natur og ferdsel.» og tiltak under 

delmål 5.2: «Være oppdatert på 

gjeldende statlige rammevilkår og 

følge med på eventuelle endringer 

som kan ha betydning for oss.» 

 

 

Næringsplanen går ikke inn i dybden 

på helse og skoletilbud. 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidligere svar om behov for en 

evaluering av organiseringen av 

reiselivssatsingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Frøya kommune har lagt ut 

informasjon på sine nettsider om 

rekruttering til fiskeryrket. Flere 

tiltak i planen går på å styrke 

kystfiskerens forhold f.eks under 

delmål 1.1 

 

 

 

Tiltak under delmål 1.1.: «Søke og 

legge til rette for nye næringer og 

leverandørindustri.» Dette tiltaket 

inkluderer tang og tareproduksjon 

også. 

 

 

Frøya kommune har allerede i dag 

en Frøyapakke. Det jobbes med en 

etablering av et boligkontor og 

kommune. Det er også et eget tiltak i 

denne planen. Det er også et eget 

delmål, 4.1, at «Det må være 

attraktivt å bo og leve i Frøya 

kommune.» I tillegg til dette er det 

allerede forslått at vi tar inn et 

tiltakspunkt under 1.2: «Jobbe for en 

realisering av og oppslutning til 

prosjektet Øyrekka inn i Framtida.» 



trygge oppvekstsvilkår for barn, 

kanskje også tilskudd til barnehage og 

barnepass.  GJØR FRØYA TIL 

ANNERLEDESKOMMUNEN I 

ANNERLEDESLANDET.  

KOMMUNEN SOM SYNLIGGJØR 

MULIGHETER SOM GJØR DET 

ATTRAKTIVT Å FLYTTE DIT.  

DETTE GJELDER SPESIELT FOR 

ØYREKKA. 

Blås liv i Sula Sykestue i en eller annen 

form. Som korttidsplasser og 

avlastningstilbud? Eller kanskje også 

som heldøgnstilbud. Muliggjør å bo 

lenger hjemme, fører til trygghet for 

våre eldste. Med godt nok 

transporttilbud er det også mulig for 

Mausund og Bogøy å benytte dette.  

Gjerne også Froan.  Dette kan medføre 

kostnadsbesparelser, må selvfølgelig 

utredes og diskuteres nøye.  Krever en 

del opprusting og investering.  Få på 

plass en person med ansvar for dette pr 

straks.   

Å anlegge sansehager og bedrive 

musikkterapi er i tiden som behandling 

for eldre og demente.  På Sula finnes 

verdens fineste sansehage helt naturlig, 

musikk fikser de nok også.  Det finnes 

en verdighetsgaranti for alle våre eldste 

i Norge.  GJØR FRØYA TIL DEN 

KOMMUNEN SOM TAR VARE PÅ 

ALLE. 

Reiselivet er ei stor næring i Trøndelag.  

Det må gjøres kloke ting.  Mange 

trenger et fellesskap som er kompetente 

til å serve dem.  Det gjelder å 

markedsføre det attraktive miljøet vi 

har.   

Utplassering av container, for 

innlevering av spesialavfall på Sula. 

Det er nødvendig, av miljøhensyn, at 

ALLE får mulighet til innlevering av 

spesialavfall etter gjeldende lover og 

forskrifter.   

I prosjektplanen er hele fokuset på å 

gjøre øyrekka mer attraktivt som 

bosted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hører ikke hjemme i en 

næringsplan. Innspill er videresendt 

som info til folkehelsekoordinator, 

ass. rådmann (som har ansvar for 

helse) og leder for arbeidet med 

samfunnsplan som har anledning til 

å ta det inn som et innspill til 

samfunnsplanarbeidet. Dette 

saksfremlegget sendes til 

høringspart som svar på 

høringsinnspillet. 

 

 

 

 

 

 

Se kommentar over. Hvis noen 

ønsker å starte opp et privat tilbud 

på dette som næringsaktør kan 

næringsfondet og andre 

støtteordninger f.eks hos Innovasjon 

Norge være aktuelle. 

 

 

 

 

 

Dette er allerede forsøkt ivaretatt 

med flere tiltak under delmål 1.4. 

 

 

 

 

 

 

Innspill er videresendt som info til 

oppdretts- og miljøkonsulent og 

leder for arbeidet med samfunnsplan 

som har anledning til å ta det inn 

som et innspill til 

samfunnsplanarbeidet. Dette 

saksfremlegget sendes til 



 

 

Utplasser og tøm ved behov.  Praktisk 

om det endres på hvilken type 

spesialavfall som kan innleveres hver 

måned.  Frøya Kommune/Hamos må 

søke oversikt over kostnad og praktisk 

gjennomføring.   

Dette har også betydning for hva man 

blir møtt med til og fra fergeleiet på 

Lomsøya – Sula. Forsøpling? 

Skilting. Det hadde vært på sin plass 

med et velkommenskilt på Lomsøya.  

Kan også inneholde annen ønsket 

nødvendig info. Skilting av 

severdigheter på Sula.  Litt historie ved 

fyret, hva ser man fra Fyret, Litt 

historie ved kapellet.  Skilting om flora 

og fauna. Kanskje også skilting med 

Sulahistorie, der det måtte passe best.  

Mange turister er opptatt av historien, 

både langveisfarende og norske turister.  

Det er ønskelig at Frøya Kommune 

setter i gang å utrede dette, deleger 

gjerne oppdraget til en fastboende. 

Hva med å ansette en guide? Som gis 

opplæring og oppdatering. Som 

minstekrav behersker engelsk og norsk 

muntlig og skriftlig. 

 

Skyttelbåt: Har også betydning for 

turismen. Dette må samhandles med 

rutetilbud og godstransport i en 

totalpakke.  Nyttelast på alle turer er 

kostnadsbesparende.  Tenk å kunne ha 

muligheten til å reise mellom øyene og 

til Frøya hele tiden. Besøke hverandre, 

delta på kurs og aktiviteter, ung og 

gammel, og kunne benytte seg av 

hverandres tjenester og tilbud – frisør, 

fotterapeut, fysio, ergo og andre 

helsetjenester, musikk, idrett osv. 

Avslutter med å etterspørre bedre 

fasiliteter på Dyrøya. Venterom og 

høringspart som svar på 

høringsinnspillet. 

 

 

 

Se kommentar over. 

 

 

 

 

 

 

Se kommentar over. 

 

 

 

 

Tiltaket under delmål 1.4 om å 

evaluere organisering av 

reiselivssatsingen bør gjennomføres 

før Frøya kommune vurderer å 

bruke midler på slike tiltak. Lengre 

opp i dette dokumentet foreslås et 

nytt tiltak under punkt 1.4: «Å 

Etablere et bedriftsnettverk som 

jobber med å utvikle og markedsføre 

pakketilbud og Frøya som 

destinasjon» En realisering av dette 

kan også innebære bedre merking og 

turistinformasjon 

 

Dette er per i dag ikke et forslag i 

prosjektplanen for Øyrekka inn i 

Framtida, men det er potensiale for 

det. 

 

 

 

 

Dette er per i dag ikke et forslag i 

prosjektplanen for Øyrekka inn i 

Framtida, men det er potensiale for 

det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dett er allerede foreslått som tiltak 

under delmål 1.2: 

«Parkeringsmuligheter og fasiliteter 



sanitærforhold MÅ på plass.  

 

for reisende på Dyrøya må 

forbedres (parkering og venterom)» 

 

Innspill under 

fiskeridebatten i 

kommunestyret 

25.9.2014 

 

Oppsummering av noen viktige 

punkter. 

Fiskarlaget Midt Norge ved 

Marianne Sandstad: 

Utfordringer:  

I dag mottas det midler for føring av 

fisken. Disse midlene må opprettholdes.  

Vi har i dag et fond som gir støtte til 

mottaksstasjoner. Ikke utømmelig. 

Fiskarlaget fikk ikke svar sist de søkte 

om midler til Frøya kommune for å 

fylle litt på den potten. Det var snakk 

om kun et lite beløp. 

Ønske om allmenning kai på Mausund 

 

Det viktigste for fiskerne er gode 

arealplaner til sjøs. 

- Tydelig hvor det er fiske og 

hvor det er oppdrett 

- Gode oppdrettsplasser og gode 

fiskeplasser er ofte 

sammenfallende 

Fiskarlaget ønsker å komme med 

uttalelser om kommende utfordringer 

også, som f. eks tareopddrett 

Forskning: fortsatt mye som er uavklart 

når det gjelder diverse aktivitet. Føre 

var-prinsipp? 

 

 

 

 

Bjørnar Johansen, Frøya vgs.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerede ivaretatt under delmål 5.2. 

Tiltak om rammevilkår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan vurderes som et innspill til 

fremtid rullering av arealplanen 

 

 

Dette er viktig når arealplanen skal 

rulleres. Det er også kommentert 

under delmål 5.1 som eget tiltak: 

Arealavklaringer til sjøs: 

avveininger mellom havbruk, fiske, 

natur og ferdsel. 

 

 

 

 

Dette er et innspill som må inn i 

arealplanprosessen 

 

 

Dette er et relevant innspill for 

arealplanen når den skal rulleres. 

Hovedmål 3 omhandler dette delvis: 

Frøya setter fokus på utdanning, 

kompetanseutvikling og 

forskningsaktivitet. Ved en 

etablering av BKS med relevante 

forskningsinstitusjoner vil 

forsknings om havet rundt Frøya 

styrkes. 

 

 

 

 



Ingen fiskere som går på fiske og fangst 

på Frøya. Hvorfor? Frøya vgs. har ikke 

svare. Fiskerne kommer fra Trondheim 

osv. 

Frode Reppe: 

Fiskerikommune? Det er ingen tvil at vi 

er under press. Oppdrett og fiske er 

avhengig av hverandre. 

Transportmuligheter uten laks? Seashell 

uten laks? Krabbe et stridstema samt 

oppdrett. Frode stiller spm ved om det 

faktisk er negativ påvirkning fra 

oppdrett på fisket. Oppdrettsnæringa 

har et ansvar for dialogmøter 

Edvin Paulsen: 

Muligheter for et fiskerifond 

Ungdommen trenger egenkapital 

 

 

 

LUR-arter: ser ikke noe igjen av det. 

Tror ikke det nok plass, arealmessig til 

fiskere og oppdrettere 

 

Helge Borgen: 

Opptatt av etablering og rekruttering: 

hva er mulighetene for å kjøpe båt? Er 

det forutsigbart å satse og er det behov 

for fadderordning for fiskere om 

fiskeplasser 

Arvid Hammernes: 

Gammel kystsoneplan, må oppdateres. 

Lytt til fiskerne. 

 

Viktig med tro på fiskerinæringa. Da 

må Frøya kommune finne seg i å gjøre 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidligere kommentar om dialog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er tidligere utarbeidet forslag på 

finansiering/lån som ble stoppet da 

kostnaden for kommunen ble veldig 

høy. Det er mulig å gjenoppta dette 

arbeidet. Forslag til tiltak under 

delmål 5.1: Frøya kommune ser på 

muligheten for å opprette en 

finansierings-/låneordning for unge 

fiskere. 

 

 

 

Understreker viktighet av delmål 5.1 

og tiltak: Arealavklaringer til sjøs: 

avveininger mellom havbruk, fiske, 

natur og ferdsel. 

 

 

Se kommentar over om fiskerifond. 

Det er også foreslått tiltak om å 

kartlegge finansieringsordninger og 

å være oppdatert på rammevilkår. Se 

henholdsvis tiltak under delmål 5.1 

og 5.2. 

 

 

 

Det er naturlig med en rullering av 

arealplan når samfunnsplan er på 

plass. Det er opp til politisk nivå å 

bestille en rullering. 

 

 

 



tiltak. 

Finansieringsmuligheter? Skal vi ha en 

sak på stønadsordninger? 

Det viktigste er å ta tak i er 

plansituasjon og finansieringsordninger 

Kjartan Ervik: 

Mye positivt å si om fiskeriyrket 

(arbeidstid og matvarekvalitet f.eks) 

Viktig at Frøya har et variert 

næringsliv. 

Arealene rundt Frøya er oppbrukt 

 

 

Det er fiskerne som har utfordringer i 

dialogen med oppdrett 

Forslag til tiltak: brosjyre- hvordan bli 

fisker: ABC 

 

Frode Reppe: 

Uenig i arealutfordringene. Det er plass 

Trond Iversen: 

Er lite innaskjærs selv, men det er 

mange utfordringer innaskjærs. Frøya 

fiskarlag har i Tronds levetid går mot 

tre oppdrettsanlegg og gått for mange. 

Tilbakemeldingene vi får er at vi er mot 

oppdrett. Dette er vanskelig. Vi føler 

det på kroppen 

- Vitenskap og rapporter kontra 

tro: jeg kjenner det på kroppen 

og ser at det er endringer: eks 

rekeproblemer og døde 

krabbeteiner 

o Fiskerne også litt for 

dårlig til å ta tak i dette 

selv. 

- Tror vi må fikse problemene og 

 

 

Se tidligere kommentar om 

fiskerifond. 

 

 

Se tidligere kommentar om 

fiskerifond og arealplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delmål 5.1 tar opp viktigheten av 

arealavklaringer med eget tiltak. 

Avklaringer vil i stor grad bli gjort 

gjennom arealplan. 

 

 

Se tidligere kommentar om dialog. 

 

 

Fiskeridirektoratet har allerede en 

slik informasjon. Det er lagt ut link 

til den på kommunens side for 

næring. 

 

 

 

 

 

 

Understreker viktigheten å rullere 

arealplan og av tiltak under delmål 

5.1: «Arealavklaringene til sjøs: 

avveininger mellom havbruk, fiske, 

natur og ferdsel.» 

 

Se også tidligere kommentar om 

dialog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



utfordringene ved oppdrett 

først, før det blir mer vekst. 

Olaf Reppe: 

Bra innledere. Fiskere og oppdrett må 

klare å leve i lag. Vi må gå videre. 

Lur-arter er viktig. 

Det ble spurt for 10 år siden om 

oppdrett kunne vokse mer? Men det har 

vært vekst sidene da også. 

Bjørnar Johansen: 

Lur-arter: vi har bare sett begynnelsen 

Marianne Sandstad: 

Havforskningen har vært i kontakt og 

ønsker å dra i gang et rekeprosjekt med 

fiskere og oppdrettsnæringa. Fikk 

blankt nei fra oppdrett. 

Vi skal komme med forslag om 

forskning og prøve å få til mer 

forskning 

Vi ønsker bla. En felles samling for 

hvordan vi ønsker å jobbe i lag. Få litt 

system. Både oppdrett og fiskere ønsker 

å finne løsningene. 

Berit Flåmo: 

Oppsummering: 

Oppdrett og fiske glad i hverandre. Det 

sier noe. Fiskere kun mot 3 konsesjoner 

sier også noe om velvilje. 

Det er laget en rapport hvor Frøya er 

med og hvor vi er best i klassen på 

samarbeid mellom oppdrett og fiskeri 

Masse å sette fokus på: 

Rekruttering er et stort problem, ingen 

frøyværinger går på Frøya vgs fiske og 

fangst. Vi må få fiskere inn i yrket. 

Omstillinga blir vanskelig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se kommentar om dialog tidligere. 

Da dette er et gjentakende innspill. 

 

 

 

 

 

 

Det er flere delmål og tiltak som er 

direkte rettet mot fiskere. De to 

kanskje viktigste går på finansiering 

og arealavklaringer.  

 

 

 



Stipendordning og etableringslån: 

rådmann bør følge opp dette. 

Vi henger etter på planer. Det er 

beklagelig. Vi må komme i gang. 

Saksbehandling må gå fort nok 

Frøya kommune er også på banen og 

satser: f.eks støtte fra næringsfond og 

støtte til fiskerihavn på Siholmen og 

kaianlegg på Norddyrøya. 

 

 

 

Se tidligere kommentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill fra 

Folkemøtet på 

Mausund 

 

- Vi må spille hverandre gode! 

Husk at vi er ytterst, mange 

utfordringer foran oss. Vi må 

satse nå 

- Vi ønsker å sikre bosetting i 

øyrekka. Målet er at vi skal ha 

et levende øysamfunn i 

fremtiden.  

- Vi skal nå over i en 

prosjektfase der vi skal jobbe 

videre med det vi får frem her. 

Viktig ikke å miste tråden nå. 

Fokuset må nå være på de som 

vil noe, ikke på de som er 

negative. Bærekraftig fremtid. 

Bosetting i øyrekka 

- Grunnpilaren for å bo her, må 

være å ha noe å gjøre: jobb.  

 

- Gustav Gjevik: Opparbeide 

næringsareal i øyrekka.  

 

 

- Øyrekka er nevnt i n-plan, men 

bør trekkes enda bedre frem. 

Litt tynt det som sies om 

øyrekka som et fortrinn 

- . 

- Litt friere byggemuligheter: 

utsikt til sjøen, nærhet til sjøen. 

Vanskelige 

reguleringsbestemmelser som 

er hindringer for å få til gode 

attåtnæringer. De som vil flytte 

hit må få bygge det de vil, der 

de vil. Fiskere bør få innrede 

loftet sitt til utleie f.eks. til 

fritidsfiskere. Kommunen må 

være behjelpelig til å hjelpe 

folk gjennom papirmølla. En 

Det ble foreslått mange tiltak under 

folkemøtet på Mausund. Dette har 

ført til at administrasjonen på 

oppdrag fra formannskapet 

utarbeidet en prosjektplan som ble 

sendt til fylkesmannen 15. oktober. 

Prosjektet fikk navn Øyrekka inn i 

Framtida. Med hovedmålsetning om 

økt bosetting i øyrekka. De aller 

fleste tiltakene på folkemøte ble 

foreslått som del av den planen. Det 

er tidligere i dette dokumentet 

foreslått at det jobbes inn et ekstra 

tiltak om prosjektplanen under 

delmål 1.2: «Jobbe for en 

realisering av og oppslutning til 

prosjektet Øyrekka inn i Framtida.». 

 

 

Se tidligere svar angående 

næringsareal på Mausund i 

tilknytning til fiskemottaket. 

 

Se tidligere kommentar og forslag til 

tilføying fra Frøya vgs. 

 

 

 

Dette er et innspill til arealplanen 

først og fremst. Næringsrådgiver og 

næringshage er allerede i dag 

tilgjengelig som rådgiver/støtte til de 

som ønsker å starte næring på Frøya. 

 

 

 

 

 

 

 



person til å hjelpe til med 

søknadsutfylling etc.: 

byggesak, etablering av næring 

osv. En stilling dedikert til 

dette. 

- Bedre 

kommunikasjonsmulighet 

mellom øyene 

  

 

 

- På Mausund er det 3 havner 

regulert til fiskeri – lite plass til 

gjestehavn/ gjesteplasser. Må få 

på plass muligheter for 

gjestehavn og turister.  

- Mange oppdrettsanlegg her. 

Arbeidere på oppdrett bør 

oppfordres til å bosette seg i 

øyrekka? Mulig å gjøre dette 

allerede i stillingsutlysningen? 

- Mausund som trafikknutepunkt 

i øyrekka?  

- Savner helårskafe – 

samlingssted. 

- Butikken er bra!  

- Savner en turistinformasjon.  

 

 

 

- Bru og vei til Bogøya.  

- Taxibåt som går mellom 

øyrekka.  

 

- Ønsker en taxibåt. Flere 

arb.plasser og billigere 

båtbilletter. En skikkelig 

turistattraksjon: paintball, 

utendørs svømmebasseng, osv. 

 

 

 

 

- Vi må ha mer folk! 

Overgangsplasser – kom og 

prøv å bo her – 

overgangsboliger – 

utleieboliger.  

 

- Gjestehavn for turister på 

Sørburøy.  

- At ungdom får sommerjobber 

som guide i øyrekka.  

- Kommunikasjonen er helt 

raknet for Sørburøya. 

 

 

 

 

 

Forslag til endring i tiltak under 

delmål 5.1: Sørge for god 

kommunikasjon til og fra øyrekka 

og mellom øyene, både når det 

gjelder folk og gods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se eget tiltak om evaluering av 

organiseringen av reiselivssatsingen, 

under delmål 1.4 

 

Se Prosjektplan Øyrekka inn i 

Framtida. Veiutredning er tatt opp 

som mulig tema. 

 

Innspillet er videresendt som info til 

leder for arbeidet med samfunnsplan 

som har anledning til å ta det inn 

som et innspill til 

samfunnsplanarbeidet. 

Saksfremlegget for vedtak om 

næringsplanen sendes til høringspart 

som svar på høringsinnspillet." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se eget tiltak om kommunikasjon 

øyrekka som del av delmål 5.1 



Rutebåttilbudet mellom 

øyrekka (Mausund – Sørburøy) 

umuliggjør helgebesøk.  

- Koordinere lokalsamfunn, 

kommune og næringsliv. Tror 

det trengs for å gjennomføre 

dette. 

- 6 årsverk i oppdrett på 

Sørburøya, men kun 1 som bor 

der. Hvordan få de til å bo hos 

oss? Legge til rette slik at de 

arbeidsplasser som finnes her 

ute gir jobb til de som bor her.  

- Uenige med fsk/ kst om 

omkamp om vernet i Froan. 

Åpne Froan for oppdrett? Nei, 

fokuset nå må være å sikre det 

som er, fremfor å utfordre hele 

miljøverndep. 

- Byggesak og forenkling, 

ambisiøst, men kanskje 

nødvendig. Offentlig sektor må 

komme mer på banen med 

rådgivning. Dette må nok 

kommunen se litt på.  

- Litt justeringer på rutetilbudet 

trengs. Det er ikke så mye som 

skal til før vi har et optimalt 

tilbud.  

- Pendlerrute mellom Sørværan 

og Dyrøya 365 daga i året, men 

kun etter behov. Vi kan ikke ha 

et rutetilbud for hver familie.  

- Tilrettelegge for unge fiskere 

som vil bo på Mausund. 

 

 

- Ikke fokuser på turisme – de 

kommer likevel, men sørg for 

at det er fiskere i havnene! 

 

- Flytt arbeidsplasser til øyene. 

Boplikt for å jobbe på 

Kattholmen! Se til bonden og 

boplikt. Det er en god del folk 

som ønsker å flytte tilbake. Vi 

trenger at folk snakker positivt 

om hvordan det er å bo her ute. 

- Sverre Hårstad oppfordrer folk 

til å gå via Trafikkrådet dersom 

noen har meninger om 

rutetilbudet. Ikke gå direkte til 

AtB. Trafikkrådet koordinerer 

det arbeidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under delmål 1.1 er det et tiltak at 

«Frøya kommune skal jobbe for at 

det er rom for både bruk og vern, 

innenfor rammen av den kommende 

forvaltningsplanen for Froan.» 

 

Se tidligere kommentar innenfor 

næring. 

 

 

 

 

Det er allerede et tiltak om øyrekka 

og kommunikasjon som berører 

dette. 

 

Se kommentar over. 

 

 

 

Fiskere er omtalt tidligere. 

Mausund-fiskere må sees i 

sammenheng med andre tiltak for å 

ivareta fiskere. 

Næringsplanen har valgt å ha både 

delmål og tiltak som er relevante for 

fiskere og turister. 

 

Innspillet sendes til Frøya 

næringsforum som kan se på 

mulighetene. 

 

 

 

 

Dette handler om å styrke og 

etablere gode rutiner rundt 

trafikkrådet. Dette innspillet ses som 

en del av tiltaket under delmål 5.1 

om å sørge for god kommunikasjon 

til og fra øyrekka. 

 



- Venterom for Dyrøya – Ett år 

for sent ute, men Coop 

Hamarvik ønsker å bygge 

venterom. Men dette blir litt for 

langt unna fergekaia; Også 

mulig å sette opp venterom ved 

kaia med bygg fra Hamarvik 

barnehage. Parkeringsplassen 

er for liten, skal asfalteres.  

- Problemstilling for Nordværa 

og Bogøya: gods til rett 

tidspkt.. Funker bra med fisk, 

men ikke med andre varer. 

Bygningsvarer og slikt må det 

finnes løsninger på.  Jobbes 

med en avtale om det. 

- Skjærgårdsveien - 

kostnadsestimatet er for lavt, 

men veien er viktig! Øyrekka 

må også få ta del i veksten i 

oppdrettsnæring.  

- Ønsker at saken vedr Suma og 

salget av aksjene blir sett på på 

nytt. 

 

- Det sliter hvordan vi føler oss 

mottatt av AtB. Tilbudet er 

ganske bra, men det er små ting 

som ville gjort det mye bedre. 

Føler oss ikke hørt. 

Trafikkrådet bør utarbeidet et 

slags årshjul i dette arbeidet, 

som blir hørt når ruta blir 

endret. For mye endringer. 

Endre maks to ganger i året. 

Slik det er nå er det helt håpløst 

å vite når ruta går!» 

- Turisme: Fokuset bør være å 

ivareta arbeidsplasser og 

helårsjobb 

- Mangelfull informasjon, 

trenger turistinfo. Det er ingen 

helhetlig tenkning rundt 

turisme i Frøya.  

 

- Trenger havn/kai på Sørburøy.  

 

 

 

- Sularuta må komme tilbake.  

 

 

 

- Turistaktørene må samarbeide i 

et marked de er konkurrenter. 

Se eget tiltak under delmål 1.2 om 

venterom på Dyrøya. 

 

 

 

 

 

 

 

Dette faller inn under tiltak på 

delmål 5.1 om god kommunikasjon i 

øyrekka. 

 

 

 

 

Dette er tatt inn i prosjektplan for 

Øyrekka inn i Framtida. 

 

 

 

Dette er allerede politisk behandlet. 

Anbefaler ikke en omkamp i 

strategisk næringsplan om dette. 

 

Understrekker viktigheten av tiltak 

om kommunikasjon i øyrekka under 

delmål 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detter er et tiltak under delmål 1.4 

allerede. 

 

Se tidligere kommentar om 

evaluering av organiseringen av 

reiselivssatsingen. Evaluering må til 

før et evt. tiltak. 

 

Dette er et innspill som må inn i 

arealplanprosessen 

 

 

Se tidligere kommentar om Sularuta 

i sammenheng med hurtigbåt 

Sistranda-Trondheim. 

 

Se tidligere forslag om årlige 

samlinger av reiselivsnæringa. Dette 



Særegenhet og hjelp på samme 

tid. Viktig at hver enkelt plass 

dyrker sin særegenhet. Være 

seg selv og ikke bli for lik. 

- Frøya kommune bør bruke sin 

øyrekke i større grad enn i dag i 

forbindelse med samlinger etc. 

- bruk øyrekka til samlinger! 

Det generere ekstrainntekter i 

øyrekka som gir bedre grunnlag 

for drift.  

- Trenger en turistutvikler.  

- Vi må ha en turistinfo i øyrekka 

- kommunen må ta ansvar for å 

drive en turistinfo. Ønsker ikke 

Kyst Norge. … Øyrekka.no 

domenet er ledig…  

- Jobbe for å utvide 

turistsesongen.  

- Prosjekt på gang på Sørburøya, 

rundt Froheim: mangler 

infrastruktur på lokaliteter, 

overnatting og båtplass. - flere 

muligheter enn øyhopping. 

- Reiselivsproduktet vi har er 

ØYREKKA!  

- Vi må tenke kommunikasjon på 

tvers i øyrekka. Vi må ha en 

form for koordinering. Får vi til 

dette har vi gode muligheter.  

- Lokke turister fra Hurtigruta 

utover hit i stedet for inn til 

Trondheim. Hopp av hurtigruta 

på Sandstad, og hopp på, på 

Stokkøya. Markedsføre hele 

øyrekka under ett!  

 

 

- En turistinformasjon med en 

sjef vil betale seg selv.  

 

- En reklamefilm ville betalt seg. 

Ville skapt arbeid og turisme. 

To fluer i en smekk.  

 

 

- Vi mangler folk, men har 

arbeidsplasser. Få på plass en 

nettside og en turistinformasjon 

en god start. 

- Halten: Ber om fortsatt 

sommerrute og et rutetilbud tre 

ganger i uka. Forventer ikke 

mer, men forventer å beholde 

det og få mulighet for å dra fra 

med mål om blant annet bedre 

samarbeid. 

 

 

Se tidligere kommentar om dette. 

 

 

 

 

 

 

Se tidligere kommentar. 

Se tidligere kommentar. 

 

 

 

 

Se tidligere kommentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidligere kommentar om 

skyttelbåt og om kommunikasjon i 

øyrekka. 

 

Dette kan jobbes inn i et annet 

høringsforslag om bedriftsnettverk: 

Se tidligere forslag om nytt tiltak 

under punkt 1.4: «Å Etablere et 

bedriftsnettverk som jobber med å 

utvikle og markedsføre pakketilbud 

og Frøya som destinasjon» 

 

Se tidligere kommentar om turistinfo 

og en turistsjef 

 

Se kommentar over om 

bedriftsnettverk. Dette er et mulig 

verktøy der. I tillegg har vi 

videomateriell på kulturhuset 

 

Se tidligere kommentar om 

turistinfo. 

 

 

 

 

 

 

 



byen og tilbake igjen ila uka. 

Halten er eksotisk, mange vil 

hit.  

- Stort potensiale i å få 

markedsført øyrekka. Vi må 

samarbeide og lage gode tilbud 

og pakker!  

- Vet at KystNorge har 

ambisjoner om å hjelpe til å 

lage pakker og selge dem ut i 

verden. Har tro på dette! Viktig 

med en kanal ut til verden for å 

få folk til Frøya. Sidene til 

KystNorge er nye og vi er 

lydhør for forslag til endringer.  

- Vernet av Froan – dette er noe 

Frøya kommune også må være 

stolt av! Dette er et vernet 

område som er en attraksjon. 

Husk det! Ble sjokkert av Frøya 

kommunes vedtak. Håper at det 

ikke blir mer oppdrett i Froan. 

Vi må heller være stolt av dette. 

Håper ikke at oppdrettet 

kommer i verneområdet. 

- KomOpp og Froheim er veldig 

viktig og håper dette blir en 

realitet – en liten destinasjon. 

Viktig at vi har en øyrekke som 

folk kan komme og oppleve – 

være en berikelse! Vi må dra 

sammen. - Dra i lag og spille 

hverandre gode. Krabbe eks. 

Gå i oss selv for å få til noe. – 

en nystartet fisker på Sula får 

agn fra fisketurister på Sula – 

gjør det godt på dette! Dette må 

vi ha mere av!  

- Fiskeri og havbruk er det 

øyrekka består av. Dyrk havet 

og se båtene og dykkerne 

komme inn. Dette er ryggraden 

her ute!  Det er også dette vi må 

vise fram til folk. Det er dette 

folk vil se! - viktig å satse på 

dette!  

- Ønsker næringsutvikling på 

Sauøya. Hovedtingen for oss 

er: kai, passasjerer og gods. 

Kaia på Sauøya må 

oppgraderes slik at AtB kan 

legge til der.  

- Viktig at det er fiskemottak her 

– savner hjelp fra kommunen til 

å opprettholde dette.  

 

 

 

Se kommentar over om 

bedriftsnettverk og forslag til tiltak. 

 

 

Kyst Norge er og vil bli involvert i 

tiltak om markedsføring og pakker. 

 

 

 

 

 

 

Se tiltak under delmål 1.1: «Frøya 

kommune skal jobbe for at det er 

rom for både bruk og vern, innenfor 

rammen av den kommende 

forvaltningsplanen for Froan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under delmål 5.1 er et av tiltakene å 

opprettholde mottaksstrukturen for 

fisk og skalldyr. 



 

- Den nye kaia på Mausund er 

enda ikke godkjent (bygd på 

90-tallet). Finnes ingen 

allmenningskai i Mausund. 

Foreslått at fiskerlagets kai ved 

fergeleie gjøres om til 

allmenningskai. Dette kan løse 

utfordringen for Sularuta. Med 

dette kan vi få til T-sambandet i 

øyrekka.  

- Det finnes ferdigregulerte 

næringsarealer på Mausund 

som er ledige, fiskemottaket 

eier næringsareal. Det er bare å 

ta kontakt dersom noen er 

interessert.  

- Tror ikke det er attraktiv å være 

turist i øyrekka hvis det ikke 

bor folk her. Mye spennende 

her i dag. Mye utfordrende. 

Mange små øysamfunn er en 

utfordring. Vi må se på 

øysamfunnet som ett. 

Kommunikasjon mellom 

øyrekka, og mange som står seg 

selv nærmest. Må bannes i 

kirka for å få til noe: Sula må se 

at Mausund er lokomotivet i 

øyrekka! Det er dramatisk på 

Sula i dag hvis en person slutter 

i butikken. Er da avhengig av 

båten. Kjempespent på hva 

politikerne sier da når de har 

solgt aksjene. Uverdig å måtte 

flytte fra øyrekka «i 

avslutningen», etter å ha bodd 

her ett helt liv. FK må vise vilje 

til å satse på øyrekka. 

Øykvotering?  

- Sentralbordet til Frøya 

kommune kan kanskje ligge på 

Bogøya? 

 

 

 

 

 

- Den spådde veksten innenfor 

havbruk gir masse muligheter 

til øyrekka. Ikke bare oppdrett 

av laks men også LUR-arter, 

tang og tare, osv.  

- Fergeforbindelsen var et 

resultat av et engasjement fra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dette som tilsvar fra andre 

innspill om manglende 

næringsarealer i øyrekka. 

 

 

 

Dette er også allerede delvis 

foreslått som tekst til hovedmål: Vi 

skal jobbe for å utnytte Frøyas 

fortrinn. Se kommentar fra Frøya 

vgs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette favner bredere enn 

næringsplanen. Innspillet er derfor 

videresendt som info til leder for 

arbeidet med samfunnsplan som har 

anledning til å ta det inn som et 

innspill til samfunnsplanarbeidet.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



folket i øyrekka. Noen må nå 

dra lasset for å få dette videre. 

- Martin Nilsen: Politikerne må 

nå få en sak på bordet, og jeg er 

villig til å satse penger på et 

prosjekt.  

 

 

- Har tro på saken vedr 

veiforbindelse i den forbindelse 

av at dette må utredes nærmere 

for å få vite mer om kostnader 

og fordeler/ ulemper. Får vi til 

dette, er det et stort pluss for 

Sørværene. 

- Frøya bygdemuseum er Frøyas 

best bevarte hemmelighet: det 

er også mange andre 

hemmeligheter vi må gjøre 

kjent. Vi må også få hjelp til å 

få ting kjent – f.eks. av 

Kystnorge. 

- Kommer raskt med et forslag til 

organisering ift kulturnæringer, 

men her må vi tenke sammen 

og få med F.K. 

fylkeskommunen og flere. 

 

 

 

Prosjektplan Øyrekka inn i Framtid 

er sendt fylkesmannen og til 

behandling i formannskapet. 

Prosjektplanen adresserer flere av 

utfordringene i øyrekka. 

 

Se tidligere kommentar. Dette er tatt 

inn i prosjektplan for Øyrekka inn i 

Framtida. 

 

 

 

 

Både Kyst Norge og 

kulturavdelingen jobber med dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill fra 

Reiselivssamlingen 

 

- Kommunikasjon er problem 

nummer 1 i øyrekka med tanke 

på reiseliv. 

- Det er gode muligheter for et 

fellesprosjekt for øyrekka via 

markedsføring. 

- Vertskapskurs er nok noe alle 

trenger. Det er bra å komme 

sammen (nettverksbygging) 

- Gjennomføre flere 

visningsturer for turoperatører.  

 

 

 

- Pakker = JA! Vi bør lage felles 

pakker.  

 

- Kyst-Norge er bra, men vi 

mener at vi også bør ha en egen 

turistinformasjon for 

øyrekka/Frøya. Konkurransen 

innen reiseliv er stor og det 

man er gode på bør man spisse 

Kommunikasjon er også tatt opp i 

næringsplanen 

 

Se tidligere forslag om 

bedriftsnettverktiltak. 

 

 

Dette kan kobles til tiltak over om 

bedriftsnettverk, men også til tiltak 

om årlige reiselivssamlinger. 

 

Dett er et tiltak som overlates til de 

enkelte reiselivsbedrifter, evt. det 

kan jobbes inn i forslag om 

bedriftsnettverk. 

 

Se kommentar over om 

bedriftsnettverk 

 

 

Se tiltak under delmål 1.4 om 

evaluering av organiseringen av 

reiselivssatsingen. 

 

 

 

 



mer, ved spille på sine 

særegenheter (f.eks Sulaball). 

- Det er et problem at at vi har 

relativt mange 

reiselivsbedrifter, men få 

kommersielle helårsaktører. Vi 

bør primært utvikle de 

bedriftene vi har, uten at dette 

skal være en hindring for noen 

å starte opp nytt.  

- Det savnes tilrettelegging for 

bobilturister og campere, f.eks 

en campingplass.  

- Vi har et godt reiselivsprodukt 

produkt, men det må pakkes. 

- Utforingene er kompetent 

arbeidskraft vs kvalitet på 

leveranse, samt sesongarbeid. 

Det høye lønnsnivået i 

kommunen begrenser 

interessen fra yngre (og eldre) 

både i å selv satse på turisme 

og det å være ansatt. Det er en 

mulighet å utdanne guider 

(f.eks via Hitra vgs.) for å lokke 

ungdom til å satse. Det kan 

også forsterke vårt produkt. 

- Vi har begrenset oss til 

finværsturisme. Utnytter vi 

også det dårlige været kan nye 

muligheter skapes og det kan 

utvide virksomhetsområdet og 

kanskje gi grunnlag for 

helårsdrift. Nyetablerte bør ha 

flere ben å stå på og kombinere 

produkter.  

- Flere turister gir bedre 

økonomiske forutsetninger for 

mange reiselivsaktører. 

Markedsføring er da viktig. Går 

bedriftene inn i KystNorge 

påvirkes hvordan det 

markedsføres. 

- Få frem det unike. 

Merkevarebygging av 

Trøndelagskysten. 

Framsnakking. Se verdien av 

det som er forskjellig fra seg 

 

 

Dette ses som en del av delmål 1.4 

og tiltaket om å ivareta eksisterende 

aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

Næringsplanen foreslår at dette tas 

inn i arealplan ved en rullering. 

 

 

Se tidligere forslag om tiltak: 

bedriftsnettverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser dette som en del av delmål 1.4 

tiltak om å ivareta eksisterende 

arbeidsplasser. For å gjøre noen av 

disse jobbene/bedriftene til 

fulltidsjobber/helårsjobber er dette et 

alternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



selv.  

- Informasjon kan det aldri bli 

for mye av. Det må komme 

bedre frem hva KystNorge er, 

også på nett, enten gjennom 

bedre visuell profil, hard 

merkevarebygging eller dikte 

om navnet. 

- Vi bør i større grad utnytte 

store arrangement på Frøya slik 

som Tour de Frøya. Det 

drypper ned på 

reiselivsbedriftene også. Andre 

muligheter: slektsstevner og 

tiltrekke oss konferanser.  

- Vi bør utnytte mulighetene som 

ligger i Hurtigruta. I år var de 

her en dag. Neste år kommer de 

igjen og i 2016 kommer de to 

ganger. 

- «Silence» opplevelser på Frøya 

står i sterk kontrast til de 

støyende storbyene i Europa. 

  

- KystNorge er bra og vi ønsker å 

støtte opp om dette, men greit 

med noe lokalt også. Litt 

uenighet, men flere ønsker eget 

turistkontor, kanskje et i 

øyrekka.  

- Vi bør fronte/fokusere i større 

grad på at vi er en 

havkommune, fremfor 

kystkommune.  

- Spørsmål: Det er opp til 

reiselivsaktørene selv å sørge 

for utvikling, men hvordan kan 

kommunen bidra med 

tilrettelegging for reiselivet 

eller støtte opp om næringa? 

Flere småbåthavner, minst en 

til, med gjestehavn. Samle 

reiselivsaktørene jevnlig til 

fysiske møter. Reiselivsnæringa 

oppfordres også til å delta på 

næringsforum sine møter. 

Reiselivssjef eller en dedikert 

person som utarbeider pakker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidligere kommentar om 

hurtigruten koblet til 

bedriftsnettverk. 

 

 

 

 

 

 

 

Styrker viktigheten av et tiltak om å 

evaluere organiseringen av 

reiselivssatsingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mye av dette er kommentert 

tidligere. Når det gjelder dette med 

småbåthavn og gjestehavn bør dette 

ses på som innspill til rullering av 

arealplan. 



vil være en styrke for næringa. 

Oppsummering av 

strategisamling i 

Frøya 

Næringsforum: 

 

• Kommunens utkast til ny 

strategisk næringsplan for 

2014-2018 lå utlagt i rommet. 

Den inneholder mange av de 

samme punktene som det 

gruppene kom fram til. 

• Møtedagen var overveiende 

positiv. Noen negative tanker 

ble presentert mot slutten, da 

forumets berettigelse ble 

diskutert, med tanke på at så 

mange av de store aktørene 

manglet. Men samlet stor 

enighet om at Frøya 

Næringsforum er en viktig 

arena. Frokostmøtene bør 

bestå! Gode alternative 

møtearenaer eksisterer ikke i 

dag. 

• En utfordring i framtida: å få 

alle de store til å møte fram og 

delta aktivt. De må føle at det 

er godt anvendt tid å være med. 

• Den videre oppsummeringen 

følger inndelingen fra 

gruppearbeidet, med en 

sortering i sju kategorier: 

samarbeid, skole, 

markedsføring & info, 

arbeidsmarked, infrastruktur, 

samfunn og nyskaping & 

etablering. 

• Noe av hensikten var å tenke 

langsiktig tanker, men samtidig 

være konkrete i mål. 

Samarbeid 

• Enighet om at helhetlig tenking 

i kommunen må styrkes. Viktig 

med arenaer der alle 

instanser møtes. Skole, 

kommune, fylkeskommune og 

Dette innspillet styrker planen ved at 

det er oppslutning om mål og tiltak. 

 

 

 

 

 

 

Denne diskusjonen viser at det er 

viktig at vi har med tiltaket om faste 

møtearenaer for næringsliv og det 

offentlige (frokostmøter) under 

delmål 5.2 Gode utviklingsarenaer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidligere kommentar om 

frokostmøter. Det er et eget tiltak. 

 

 

 

 

 



næringsliv. 

• Mange stemmer for å være 

offensive i samarbeidet med 

nabokommunene. 

Kommunesammenslåinger 

kommer om få år, nå handler 

det om å samarbeide så 

konstruktivt og godt at vi 

foregriper utviklingen. 

• Naturlig å være tett på Hitra, 

utnytte hverandres styrker. Og 

finne gunstige løsninger som 

også Frøya drar nytte av (som 

sentrumsstatus?), aktiv politisk 

arbeid. 

• Mer framsnakking! Dyrke en 

kultur der folk ikke klager og 

snakker ned andre, men løfter 

opp og ser muligheter. 

• Konkret eksempel som krever 

fullt samarbeid: Kampen for å 

få lempet på 100 m-grensa for 

bygging i strandsone. Få 

forståelse og gjennomslag for at 

Frøya ikke er Indre Oslofjord 

(mange meningsfeller rundt om 

i landet). 

• Styrke næringsforumet som 

samlingspunkt og talerør. 

• Frokostmøtene er en viktig 

møtearena (agenda bør holdes 

hemmelig til dagen før møtet).  

• En idè å utfordre de store 

bedriftene på Frøya til å plukke 

ut faste kontaktpersoner som 

møter fast på næringsforumets 

møter? Bør være gunstig for 

alle. 

Skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se delmål 3.1 og tiltak om å styrke 

trepartssamarbeidet med Hitra og 

Trondheim kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette må avklares i arealplan. Det er 

lite en strategisk næringsplan kan 

gjøre med dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skole var et av temaene for 

samlingen. Ikke alt er relevant å ta 

med i en næringsplan, men det er 

kommentert der hvor det er 

mulig/aktuelt. 



 

• Enighet om felles dugnad for å 

forbedre kvaliteten i 

grunnskolen. Den må bli bedre! 

• Bedre samspill for hele 

skoleløpet: barneskole-

ungdomsskole-videregående. 

Kan alle nivåer være 

representert i 

næringsforumet/frokostmøtene? 

• Løse utfordring når ungdom 

velger kortsiktige og godt 

betalte jobber som ødelegger 

utdanningsløpet/skolehverdage

n. Løsningsorientert! 

• Frøya vgs har en nøkkelrolle. 

Kampen for å beholde viktige 

linjer må fortsette, 

spesialisering som gir 

kompetanse kommunen har god 

bruk for. Et mål å øke 

elevtallet, skape attraktive 

linjevalg. 

• Satse på studiespesialisering + 

påbygging. 

• Få veterinærskolens avdeling 

for fiskehelse i 

havbruksnæringa til Frøya! 

 

 

• Etablere Frøya Folkehøgskole? 

• Mat-akademi på Frøya? Bruke 

sjømat i undervisning, kanskje i 

kombinasjon/samarbeid med 

Hotell Frøya? 

Markedsføring og info 

• Reiselivsnæringa på Frøya må 

samles. Det er viktig! 

• Behov for en felles Frøya-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette kan ses som en del av delmål 

3.1 Frøya må satse på å bli en 

satellitt for utdanning, 

kompetanseutvikling og 

forskningsaktivitet 

 

 

 

Se kommentar over om delmål 3.1.  

 

Se kommentar over/forrige side: 

Delvis relevant her også? 

 

 

 

 

 

Se tidligere kommentar om delmål 

1.4 og tiltak om reiselivssamling. 

 

Kan være del av et bedriftsnettverks 

tiltak. Se tidligere forslag til tiltak 

om bedriftsnettverk. 



brosjyre. Finnes ikke i dag, 

selv om behovet er der. Mange 

villige til å bidra. 

• Samlet markedsføring mot 

store miljøer som NTNU må 

fortsette («Brohode Frøya»). Et 

samspill mellom Hitra og Frøya 

naturlig. Målet å trekke til seg 

kompetanse og arbeidskraft, 

folk som vil bo på Frøya og bli 

boende. 

• Oppdrettsnæringa og 

leverandørindustrien på Frøya 

bør også utnytte linken til 

NTNU, markedsføre seg! Kan 

næringsforumet bidra til 

fasilitering? 

• Øyrekka er et aktivum – kan 

den utnyttes bedre i et turist-

perspektiv? Kan det strekkes til 

å kalles «Trondheims 

skjærgård»? 

• Frøya mangler en del sentrale 

fasiliteter. Campingplass, 

oppstilling bobiler, gjestehavn 

for båter. Bør kunne løses! 

Arbeidsmarked 

• Kartlegging av kompetanse og 

utdanning hos 

fremmedspråklige innflyttere i 

gang. En viktig database for å 

samarbeide mellom ulike 

næringer og offentlige 

instanser. Karriereveiledning 

og hjelp til å formalisere 

utdanning for norske forhold. 

• En felles Rekrutterings-pool 

for Frøya et realistisk mål? 

 

• De blå næringene trenger 

tilførsel av ny arbeidskraft med 

 

 

Dette kan ses som en del av delmål 

4.2 Frøya kan ta en mer aktiv rolle 

for å bli synlig ovenfor studenter og 

utflyttere. 

 

 

 

 

 

 

 

Se forrige kommentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campingplass foreslås i næringsplan 

at tas inn ved rullering av arealplan. 

 

 

 

 

 

 

Tilbakemelding som styrker det 

påbegynte arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan tolkes inn under eksisterende 

tiltak til delmål 3.2 som en ide til 

løsning. Trenger ikke å være eget 

tiltak 

 

Dette er adressert i stor grad i 

hovedmål 2,3 og 4. 

 

 



høy kompetanse for å skape 

videre utvikling og møte 

utfordringer i årene som 

kommer. Både kompetanse 

utenfra og økt 

kompetanseutvikling lokalt? 

• Generell økt tilgang på 

arbeidskraft nødvendig. Også 

for å kunne realisere nyskaping. 

I motsatt fall kan kampen om 

arbeidskraft blokkere 

muligheten. 

• Er det mulig å se nye 

muligheter innen turistnæringa? 

Eksempelvis utnytte øyrekka? 

Må det skje på helårsbasis, eller 

finnes løsninger for 

turistsesongen? 

• Større grad av heimfiske med 

utgangspunkt i øyrekka? Styrke 

fiskemottaket på Mausund.   

 

• Mangler ektefellejobber. 

• En grundigere kartlegging av 

behov (mangler f.eks. apotek, 

for få frisører etc), og deretter 

bevisst rekruttering av det 

Frøya har – og vil få – bruk 

for? 

• Et mål å bidra til at 

hovedkontorene for store 

Frøya-bedrifter blir værende på 

Frøya. Hvordan kan alle gode 

krefter bidra til det? 

 

Infrastruktur 

• Frøya MÅ ha direkte 

båtforbindelse til Trondheim. 

Reisetid og tilgjengelighet er 

avgjørende for attraktiviteten til 

 

 

 

 

 

 

Dette er et eget hovedmål. 

Hovedmål 4: Frøya kommune må 

sikre tilgang til å rekruttere god og 

tilstrekkelig med arbeidskraft. 

 

 

 

 

 

Kan tolkes inn under delmål 1.4 og 

sikring av eksisterende 

arbeidsplasser. 

 

 

 

 

I næringsplanen er det forslag om 

tiltak å ivareta eksisterende 

mottaksstruktur. Det er også flere 

tiltak rettet mot fiskere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette faller blant annet inn under 

delmål 2.1 og tiltak om 

«Samhandling og godt samarbeid 

mellom kommune og næringsliv må 

styrkes.» Dette tiltaket går først og 

fremst på arealer, men handler om å 

fange om næringas behov. 

 

 

 

 

Er allerede et tiltak under delmål 5.1 

 

 

 

 

 

Kan ses i sammenheng med 



Frøya. 

• Også båtforbindelse til 

Brekstad er sentral, når 

flyplassen kommer. Direktebåt. 

God forbindelse Trondheim-

Brekstad-Sistranda optimalt. 

• Frøya må bli en e-kommune, 

satsing på utbygging av fiber. 

• Infrastrukturen må bli 

brukerstyrt igjen, ikke bare 

økonomisk styrt. Hvilket behov 

har folk? Øyrekka må 

eksempelvis ha båt som går 

etter halv åtte. 

• Veiforbindelse Sula-Mausund. 

• Fortsatt en hårete ambisjon om 

å utvikle en egen flyplass (som 

Rørvik)? 

 

Samfunn 

 

 

• Frøya trenger flere 

sentrumsnære og sjønære 

boliger. 100 m-sonen blokkerer 

muligheter – en stor politisk 

kamp. 

• Behov for flere båtplasser og 

brygger. 

• Fortetting av sentrum, med 

både boliger og 

næringsområder på Sistranda. 

• Kultur, skole og samfunn må 

stadig løfte standarden for å 

matche næringslivet. Samspill 

og dynamikk! 

• Mentorprogram for 

kommentar over. 

 

 

 

 

 

Bredbånd og mobildekning er også 

tiltak under delmål 5.1 

 

Se tidligere kommentarer. Er også et 

tiltak under delmål 5.1 

 

 

 

 

 

 

Se tidligere kommentar. 

 

Næringsplanen skriver under delmål 

5.1 at: Se på muligheter for å utvide 

Frøya flyplass og øke aktiviteten på 

flyplassen. 

 

 

Samfunn var et av temaene for 

samlingen. Ikke alt er relevant å ta 

med alt i en næringsplan, men det er 

kommentert der hvor det er 

mulig/aktuelt. 

 

Se tidligere kommentar, innspill for 

arealplanen 

 

 

 

 

Dette må avklares i arealplan 

 

 

Næringsplanen har et eget hovedmål 

som omhandler utvikling av 

Sistranda sentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fremmedspråklige. 

• Døgnåpne barnehager? 

• Boliger sentrumsnært også for 

eldre? 

• Familiepark med Frøya 

bygdemuseum på Sistranda? 

• Samarbeid næringsliv og 

kommune om utlysning av 

jobber? Se nye 

tilnærmingsmåter? 

 

 

• Se behovet for sentrale tjenester 

(apotek nevnt), satsing på å 

fylle dem. 

• Blikk for livsløp, tilbud som 

gjør at folk velger Frøya for 

livet. 

• Prosjektet «Flytt Heim» – på 

tide å iverksette? Handler om 

å holde oversikt over 

frøyværinger som tar 

utdannelse andre steder. 

Målgruppe: studenter fra Frøya. 

Arrangere kvelder f.eks. i 

Trondheim, koble opp mot 

næringslivet på Frøya. 

Nyskaping og etablering 

• LUR-etableringer (lite 

utviklede ressurser) må dyrkes 

og støttes. 

 

 

• Alternativ innhøsting fra havet 

– fortsatt mange muligheter 

som kan utnyttes kommersielt 

 

 

 

 

 

 

 

Under delmål 3.2 er to tiltak 

relevante: «kontinuerlig oppdatering 

på hvilken kompetanse vi har på 

Frøya» og «Ha en god dialog med 

næringsliv om arbeidskraft og 

kompetansebehov.» Tror ikke det 

bør spesifiseres ytterligere. Da dette 

er en ny ide. 

 

Går under delmål 6.1 Tiltrekke oss 

nye butikker og styrke 

handelsnæringa. 

 

 

 

 

 

Dette er allerede nevnt som tiltak 

under delmål 4.2. Det er også 

foreslått en gjennomføring av 

kvelder for utflytta Frøyaværinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUR-arter er ikke spesifisert som 

tiltak i næringsplanen, men planen 

har et delmål om at det er fortsatt 

uutnyttede muligheter i havrommet 

og at kommune skal jobbe for å 

tiltrekke seg nye næringer. 

 

 

 

Dette er en del av hovedmål 1: Vi 

skal jobbe for å utnytte Frøyas 

fortrinn. Og delmål 1.1 Det er 

fortsatt uutnyttede muligheter i 

havrommet. 

 

Planen legger stort fokus på 

forskning og utnyttelse av FKK og 

BKS i den sammenheng for å øke 

forskningsmengden på Frøya. 



• Økt forskningsaktivitet innen 

havbruk – med base på Frøya 

 

 

• EPI-senter havbruk, den blå 

åkeren. 

 

• Blått Kompetansesenter gir 

uante muligheter. Må 

utnyttes! Arenaklynge? 

• Økt satsing på kompetanse vil 

gi nye muligheter inne 

næringsutvikling. Kan det 

etableres støtteordninger/fond 

til slik nyetablering? 

 

 

 

• Bredden i næringslivet må økes 

parallelt med satsingen på den 

blå åkeren og eksisterende 

næringer. 

 

 

• Kan næringsfondet bli en 

viktigere og større bidragsyter i 

framtida?   

 

 

 

Næringsplanen beskriver Frøya 

kommune som praksisfeltet for blå 

sektor. 

 

 

Både BKS og søknad om Arena-

program nevnes i næringsplanen 

som satsningsområder. 

 

Hovedmål tre omhandler 

kompetanse: Frøya setter fokus på 

utdanning, kompetanseutvikling og 

forskningsaktivitet, men berører ikke 

støtteordninger og fond. Det er i dag 

mulig å delta på etablererprogram og 

både Innovasjon Norge og 

næringsfondet kan brukes til å søke 

om kompetanseheving. Det finnes 

også andre ordninger, avhengig av 

formål. 

 

 

Hovedmål 3 og 4 omhandler 

kompetanse og rekruttering av 

arbeidskraft og vil også kunne 

påvirke bredden i næringslivet på 

sikt. I tillegg fokuseres det en del på 

potensialt innen reiseliv og 

sentrumsutvikling. 

 

 

Aktiviteten i næringsfondet har økt 

de siste 2 årene. 

 

 

 







































































































































Referat fra folkemøte i Mausund 28.09.2014 
 

Ca 130 oppmøtte. 

1415: Berit Flåmo ønsker velkommen 

Dette møtet skal benyttes som innspill til både samfunnsplana og strategisk næringsplan. Spesielt at 
vi nå samler hele øyrekka. Hele Frøya er en utkantkommune – derfor viktig at hele Frøya jobber i lag. 
Vi må spille hverandre gode! Husk at vi er ytterst, mange utfordringer foran oss. Vi må satse nå.   
Tove Iren Berge Knutsen er fremst i båten. Men vi er begge enige om at vi ønsker å sikre bosetting i 
øyrekka. Målet er at vi skal ha et levende øysamfunn i fremtiden.  
 
  
Innlegg av Tove Iren Berge Knutsen (TIBK):  

Det er i dag arbeidet begynner. Vi skal nå over i en prosjektfase der vi skal jobbe videre med det vi får 
frem her. Viktig ikke å miste tråden nå. Fokuset må nå være på de som vil noe, ikke på de som er 
negative. Bærekraftig fremtid. Bosetting i øyrekka. - R.Almås: Kystfolket sitter på løsninger. 
Tilfredshet= dødskysset, - eks. Frøya fiskeindustri: Mange tapere igjen fra omstilling fra en 
fiskerikommune til en oppdrettskommune.  - R. Almås: ingenting vokser i himmelen. 
Fortsetter utviklingen slik det gjør nå (oppdrett) så vil kun de sterkeste overleve. Hvordan skal vi 
andre klare oss mot oppdrettsnæringa (med tanke på lønn og konkurranse om arbeidsplasser)? 
Kystfiskerne vil tape. Har vært vanskelig å være øyværing på Frøya i den tida. TIBK var et mobbeoffer, 
et av mange. Bygdedyret er nå på nett.  
Nå skal vi gjenreise øyrekka med respekt og medbestemmelse.  

 

Presentasjon av gruppene: 

1. Arbeidsplass og næringslivsgruppe: 

Egil Berge: Ingvald Olsen, Thorleif Skatvold, Olaf Reppe + + har jobbet med dette, men ikke klart å 
foreslå noe tiltak/ svar enda. Grunnpilaren for å bo her, må være å ha noe å gjøre: jobb.  
Gustav Gjevik: Opparbeide næringsareal i øyrekka.  

Håvard Holte Os: Strategisk Næringsplan; Lite konkrete innspill på hva som finnes i øyrekka og hva 

som kan skje her ute. Håper gruppa kommer med innspill til den. Ett av satsningsområdene i 

næringsplana er å satse på Frøyas fortrinn: Øyrekka er nevnt, men bør trekkes enda bedre frem. Litt 

tynt det som sies om øyrekka som et fortrinn. 

 

2. Bosettingsgruppa (skole, barn og oppvekst)  

Ingrid Johansen (leder), Heidi Larsen, Kine Stensvåg, Hans Olav Brendberg + 

(Joar…): Litt friere byggemuligheter: utsikt til sjøen, nærhet til sjøen. Vanskelige 
reguleringsbestemmelser som er hindringer for å få til gode attåtnæringer. De som vil flytte hit må få 
bygge det de vil, der de vil. Fiskere bør få innrede loftet sitt til utleie f.eks. til fritidsfiskere. Vi bør ha 
en  integreringskonsulent: For å holde på de som kommer flyttende utover. Flere kommer flyttende 



for så å dra en stund etterpå. Skulle hatt en kontaktperson som kan sette de i kontakt med de rette 
folkene. Både kommunen og hver enkelt plass kan ta tak i det. Kommunen må være behjelpelig til å 
hjelpe folk gjennom papirmølla. En person til å hjelpe til med søknadsutfylling etc.: byggesak, 
etablering av næring osv. En stilling dedikert til dette. Velkomstpakker for de som flytter til øyrekka. 
Frøyapakken har vi, men hva med en «øyrekkepakke». Velkomstpakke til de som flytter til øyrekka 
«Øyrekkepakke»: F.eks. Coop spanderer en handlevogn med varer når de kommer flyttende.  
 
Bedre kommunikasjonsmulighet mellom øyene. Vanskelig for barn å være sammen med kamerater 
som ikke bor på samme øy.  
Veilys: Hvem skal drifte disse? Er dette en velforeningsoppgave? Nesten alle midlene går til å drifte 
veilysene.  
På Mausund er det 3 havner regulert til fiskeri – lite plass til gjestehavn/ gjesteplasser. Må få på plass 
muligheter for gjestehavn og turister.  
Mange oppdrettsanlegg her. Arbeidere på oppdrett bør oppfordres til å bosette seg i øyrekka? Mulig 
å gjøre dette allerede i stillingsutlysningen? 
Skolene på Mausund og Sørburøya bør knyttes sterkere sammen. Mausund som trafikknutepunkt i 
øyrekka? Snakker med «Mausundøyne». Ca 2/3 av befolkningen på Mausund er over 50 år – for lite 
eldreboliger på Mausund. Flere eldreboliger på Mausund for de som kommer fra Øyrekka vil skape 
arbeidsplasser. Kulturskolen her ute gir et godt tilbud. Organisert lagidrett for barn er vanskelig. Litt 
for lite utfordringer slik det er i dag. Tilrettelegging for individet (musikkinstrument etc). Savner 
helårskafe – samlingssted. Godt tilbud for de som liker å trene men ellers lite tilbud utenom skole og 
jobb. Tilrettelegge for naust og båtplasser. Butikken er bra! Båtførerkurs for barn, Lekeplasser for 
større barn. Savner en turistinformasjon. Bru og vei til Bogøya. Ønsker et rutetilbud slik at de kan 
delta på kino, fotball etc. Taxibåt som går mellom øyrekka. En skole for alle i øyrekka? Ungdomsbase, 
hinderbane, paintballbane, motorcrossbane.  
- brev fra elevrådet: 
 - masse lekeplasser, frisk luft, mange venner, bra med basseng og svømmetrening, glad for å 
ha en skole og mye aktivitet i idrettshuset. Forbedringspotensialet er flere båtruter, kafe, plass å 
møtes for barn, flere lekeplasser med større lekeanlegg. Savner turistinfo, ønsker at de som jobber 
med oppdrett jobber her. Bru mellom Mausund og Bogøya. Lettere å dra til Frøya for å delta på ting, 
f.eks i kulturhuset. Ønsker en taxibåt. Flere arb.plasser og billigere båtbilletter. En felles skole. 
Ungdomsbase og fritidsklubb. En skikkelig turistattraksjon: paintball, utendørs svømmebasseng, osv. 
 
Hans Olav Brendberg: Brev fra elevrådet på Sørburøy skole: Tilbudet er bra, savner ikke mye tilbud! 
Trenger ikke bedre transporttilbud for de bruker ikke fast-Frøya. Vi må ha mer folk! Overgangsplasser 
– kom og prøv å bo her – overgangsboliger – utlieieboliger. Gjestehavn for turister. Vil ha 
sommerjobber som guide i øyrekka. Mer samarbeid med Mausund skole. Kommunikasjonen er helt 
raknet for Sørburøya. Rutebåttilbudet mellom øyrekka (Mausund – Sørburøy) umuliggjør helgebesøk. 
Koordinere lokalsamfunn, kommune og næringsliv. Tror det trengs for å gjennomføre dette. 
- 6 årsverk i oppdrett på Sørburøya, men kun 1 som bor der. Hvordan få de til å bo hos oss? 
Legge til rette slik at de arbeidsplasser som finnes her ute gir jobb til de som bor her. Uenige med 
fsk/ kst om omkamp om vernet i Froan. Åpne Froan for oppdrett? Nei, fokuset nå må være å sikre det 
som er, fremfor å utfordre hele miljøverndep. 
 

Håvard H. Os: - Byggesak og forenkling, ambisiøst, men kanskje nødvendig. Offentlig sektor må 
komme mer på banen med rådgivning. Dette må nok kommunen se litt på. Den store utfordring er 
arbeidsplasser. Vi som vokser opp her kommer ikke tilbake – ingen på 11 år. Mangler en generasjon i 
20-30 åra. Hvorfor har ikke du Joar flyttet tilbake? Kanskje er det ikke så mye som skal til for å få folk 
til å flytte tilbake? Jeg ville flyttet tilbake til hjemstedet hvis noen hadde henvendt seg til meg. Mange 
har jobber som passer for å bo på Mausund 
 



 
Vidar Oscarsson: - Tilbake til start. Skjedde ikke noe sist. - Pendler til Frøya. Heldig med kort vei 
-  Hva har vi på Mausund? Feil å si at det ikke skjer noe. Masse som skjer. Vi har barnehage, skole 1 -
10, Vi har det meste! - Hva trenger vi mer, for å bo her? Litt justeringer på rutetilbudet trengs. Det er 
ikke så mye som skal til før vi har et optimalt tilbud. Fokuset nå må være på hva vi trenger for å gjøre 
Mausund attraktiv. Pendlerrute mellom Sørværan og Dyrøya 365 daga i året men kun etter behov. Vi 
kan ikke ha et rutetilbud for hver familie. Tilrettelegge for unge fiskere som vil bo på Mausund. Ikke 
fokuser på turisme – de kommer likevel, men sørg for at det er fiskere i havnene! Flytt arbeidsplasser 
til øyene. Ja, en god ide. Boplikt for å jobbe på Kattholmen! Se til bonden og boplikt. Det er en god 
del folk som ønsker å flytte tilbake. Vi trenger at folk snakker positivt om hvordan det er å bo her ute. 

 

 

3. Samferdselsgruppa 

Sverre Haarstad: Svein Erlandsen; Hans Stølan; Torfinn fra Mausund + Elin fra Bogøya. Rutetilbudet: 
Potten fra fylket er mindre enn hva vi trenger. AtB kikker på ventetid på billett. Dette skal løses. Så 
lenge det ikke er til hinder for andre ruter, skal Fosen Namsos hente gjenstående biler som det ikke 
blir plass til. 6. april kommer nye ruter: Påskeruta kommer 1. april. Derfor er det slik. Trafikkråd i 
Frøya kommune: består av politikere og rep. fra øyene. Oppfordrer folk til å gå via Trafikkrådet 
dersom noen har meninger om rutetilbudet. Ikke gå direkte til AtB. Trafikkrådet koordinerer det 
arbeidet. Venterom for Dyrøya – Ett år for sent ute, men Coop Hamarvik ønsker å bygge venterom. 
Men dette blir litt for langt unna fergekaia; Også mulig å sette opp venterom ved kaia med bygg fra 
Hamarvik barnehage. Parkeringsplassen er for liten, skal asfalteres.  
Problemstilling for Nordvære og Bogøya: gods til rett tidspkt.. Funker bra med fisk, men ikke med 
andre varer. Bygningsvarer og slikt må det finnes løsninger på.  Jobbes med en avtale om det. 
- Spm. fra Vidar O.: Det nye rutetilbudet i neste uke: tidlig torsdag: Mausund har fått en C. 
Sannsynligvis en skrivefeil. 
- Søndagsretur fra Froan: håper at Gjæsingen blir husket.  
 
 
Gustav Gjevik: Skjærgårdsveien - kostnadsestimatet er for lavt, men veien er viktig! – Øyrekka må 
også få ta del i veksten i oppdrettsnæring. Mye som har blitt bygd pga ferga, hytter og rorbuer. 
- Utvikling kan styres. Politikerne må styre denne utviklingen og ta tak i dette. 
I øk plan 2011 – 2014 ble det vedtatt å sette av 3 mill for utredning av vei mellom Sula og Mausund. 

Disse pengene bør nå inn i budsjettet slik at dette blir utredet! Det må være lokalsamfunn utenfor 

Sistranda også, slik at Sistranda ikke er i den ytterste utkant. Ønsker at saken vedr Suma og salget av 

aksjene blir sett på på nytt. 

Axel Wold: Hva gjør øyrekka spesiell? Bru er ikke attraktivt. Vanskelig å si om en vei mellom øyene er 

løsningen. Tror det unike med øyene er at det er små atoller som er spesielle og særegne. De er litt 

utilgjengelige og vanskelig å komme til. Alt må ikke være like enkelt. Vi trenger diversitet/ mangfold. 

Vi må ikke ha vei mellom alle plassene! Kanskje mister vi noe dersom vi realiserer en vei mellom 

øyene her ute. Kanskje forsvinner idyllen? 

Håvard Holte Os: «Aksel; Jeg bor her fordi det er mulig med normalt liv og kystidyll. 
- Jeg vil ikke bruke tid på brua, men prosessene med kommunikasjon. Det sliter hvordan vi føler oss 
mottatt av AtB. Tilbudet er ganske bra, men det er små ting som ville gjort det mye bedre. Føler oss 
ikke hørt. Trafikkrådet bør utarbeidet et slags årshjul i dette arbeidet, som blir hørt når ruta blir 
endret. For mye endringer. Endre maks to ganger i året. Slik det er nå er det helt håpløst å vite når 
ruta går!» 
 



 
 

4. Turisme 

Nina Sørgård: - Ivareta og helårsjobb, - mangelfull informasjon. Det er ingen helhetlig tenkning rundt 
turisme i Frøya. - Havn/kai på Sørburøy. - Sularuta må komme tilbake. - turistaktørene må 
samarbeide i et marked de er konkurrenter. Særegenhet og hjelp på samme tid. Viktig at hver enkelt 
plass dyrker sin særegenhet. Være seg selv og ikke bli for lik. Frøya kommune bør bruke sin 
kommune i større grad enn i dag i forbindelse med samlinger etc. - bruk øyrekka til samling!.  
- trenger en turistutvikler. Vi må ha en turistinfo i øyrekka - kommunen må ta ansvar for å drive en 
turistinfo. Ønsker ikke Kyst Norge. … Øyrekka.no domenet er ledig… utvide turistsesongen. Gruppa 
har skrevet en rapport som er levert ut til enkelte. Frøya kommune fikk denne ved bla ordfører, 
rådmann, varaordfører og rådgiver næring. 
 

Sørburøya (Hans Olav Brendberg): - Prosjekt på gang på Sørburøya, rundt Froheim: mangler 
infrastruktur på lokaliteter, overnatting og båtplass. - flere muligheter enn øyhopping. 
- Må tenke sammen. Reiselivsproduktet vi har er ØYREKKA! Vi må tenke kommunikasjon på tvers i 
øyrekka. Vi må ha en form for koordinering. Får vi til dette har vi gode muligheter. Lokke turister fra 
Hurtigruta utover hit i stedet for inn til Trondheim. Hopp av hurtigruta på Sandstad, og hopp på på 
Stokkøya. Markedsføre hele øyrekka under ett!  
 

Vidar Oscarsson: En turistinformasjon med en sjef vil betale seg selv. En reklamefilm ville betalt seg. 

Ville skapt arbeid og turisme. To fluer i en smekk. Vi mangler folk men har arbeidsplasser. Få på plass 

en nettside og en turistinformasjon en god start. 

Laila Støen (Halten Stiftelsen og ansatt i Kystnorge): Samferdsel: Halten er veldig spesiell da det ikke 

bor folk der. AtB har ikke ansvar for å lage ruter der det ikke bor folk. Ingen har ansvar for et 

samferdselstilbud for turister. Vi må sørge for muligheter for samferdsel langs kysten. Trafikkrådet og 

Sverre Haarstad jobber veldig godt. Ber om fortsatt sommerrute og et rutetilbud tre ganger i uka. 

Forventer ikke mer, men forventer å beholde det og få mulighet for å dra fra byen og tilbake igjen ila 

uka. Halten er eksotisk, mange vil hit. Er her (på Mausund) for første gang på 50 år. Ønsker å 

fokusere på turisme. Transport utenom det offentlige også flott. Stort potensiale i å få markedsført 

øyrekka. Vi må samarbeide og lage gode tilbud og pakker! Er også representant for Kystnorge: en 

satsning fra kystkommunene. Vet at KystNorge har ambisjoner om å hjelpe til å lage pakker og selge 

dem ut i verden. Har tro på dette! Viktig med en kanal ut til verden for å få folk til Frøya. Sidene til 

KystNorge er nye og vi er lydhør for forslag til endringer. Dårlig informasjon på hjemmesidene til KN 

er også bedriftene her sin feil. Bedre å bli med og videreutvikle Kystnorge. Vernet av Froan – dette er 

noe Frøya kommune også må være stolt av! Dette er et vernet området som er en attraksjon. Husk 

det.  Ble sjokkert av Frøya kommunes vedtak. Håper at det ikke blir mer oppdrett i Froan. Vi må 

heller være stolt av dette. Håper ikke at oppdrettet kommer i verneområdet.-  

Axel Wold: Hvorfor er øyrekkas eksistens så viktig? Dette er viktig for Frøya, Trøndelag, Norge og 
verden. Det er et avbrekk i hverdagen og noe unik. 
KomOpp og Froheim er veldig viktig og håper dette blir en realitet – en liten destinasjon. Viktig at vi 
har en øyrekke som folk kan komme og oppleve – være en berikelse! Vi må dra sammen. - Dra i lag 
og spille hverandre gode. Krabbe eks. Gå i oss selv for å få til noe. – en nystartet fisker på Sula får agn 
fra fisketurister på Sula – gjør det godt på dette! Dette må vi ha mere av! Fiskeri - havbruk er det 
øyrekka består av. Dyrk havet og se båtene og dykkerne komme inn. Dette er ryggraden her ute!  Det 



er også dette vi må vise fram til folk. Det er dette folk vil se! - viktig å satse på dette! Oppdrett skal 
leve hånd i hånd med fiskeri.  
 

Anton Ulrik Ervik: Ervik Laks og Ørret har kjøpt hovedhusene på Sauøya. Har startet utvikling på 

Sauøya som skal romme mye av det som kommer opp her – har tro på øyrekka – Ønsker 

næringsutvikling. Her er det sagt mye fint. Hovedtingen for oss er: kai, passasjerer og gods. Kaia på 

Sauøya må oppgraderes slik at AtB kan legge til der. - Håper dette blir jobbet med og ikke bare sagt  

 

Debatt: 

Etter en matpause ble det debatt i plenum hvor bla. politkerne og administrasjon tok ordet i tillegg til 

lokale representanter med masse engasjement. 

Egil Berge: Viktig at det er fiskemottak her – savner hjelp fra kommunen til å opprettholde dette. Den 

nye kaia på Mausund er enda ikke godkjent (bygd på 90-tallet). Finnes ingen allmenningskai i 

Mausund. Foreslått at fiskerlagets kai ved fergeleie gjøres om til allmenningskai. Dette kan løse 

utfordringen for Sularuta. Med dette kan vi få til T-sambandet i øyrekka. Det finnes ferdig regulerte 

næringsarealer på Mausund som er ledige, fiskemottaket eier næringsareal. Det er bare å ta kontakt 

dersom noen er interessert. Finnes planer om å starte en kafe på Mausund, men pga. at 

saksbehandler er på ferie skjer det ikke noe i denne saka.  

Gustav Gjevik: - Sier ikke at veien skal bygges, men det må settes ned et utvalgt som ser på 
mulighetene til å bygge en vei (mellom Sula og Mausund). Det må gjøres en analyse av konsekvenser 
med og uten vei. 
 
Jørn Jeppe Paulsen (Sula): - mye er sagt om turisme. Tror ikke det er attraktiv å være turist i øyrekka 
hvis det ikke bor folk her. Mye spennende her i dag. Mye utfordrende. Mange små øysamfunn er en 
utfordring. Vi må se på øysamfunnet som ett. Kommunikasjon mellom øyrekka, og mange som står 
seg selv nærmest. Må bannes i kirka for å få til noe: Sula må se at Mausund er lokomotivet i øyrekka! 
Det er dramatisk på Sula i dag hvis en person slutter i butikken. Er da avhengig av båten. 
Kjempespent på hva politikerne sier da når de har solgt aksjene. Uverdig å måtte flytte fra øyrekka «i 
avslutningen», etter å ha bodd her ett helt liv. FK må vise vilje til å satse på øyrekka. Øykvotering? 
Sentralbordet til Frøya kommune kan kanskje ligge på Bogøya? 
 

Martin Nilsen: Misunnelig på dere i øyrekka når vi ser dette store oppmøtet/ engasjemetet nå når 

dere tar tak i øyrekka. Titran klarer bare å samle så mange når det er fest. Når vi skal vise frem Frøya, 

tar vi med turister til Titran og Øyrekka. Den spådde veksten innenfor havbruk gir masse muligheter 

til øyrekka. Ikke bare oppdrett av laks men også LUR-arter, tang og tare, osv. Kommunestyrets 

fiskeridebatt ble kanskje mer en områdedebatt enn en fiskeridebatt. Når det gjelder veilys anbefales 

det å søke om trafikksikkerhetsmidler til å dekke driftsutgifter. På Titran er det også grendalaget som 

står for veilysene. Frøya er ikke Frøya uten øyrekka. Blir kommunen for stor (Kommunereformen) vil 

dette legge ytterligere press på Øyrekka. Dersom øyrekka taper kampen, blir den neste kampen om 

Sistranda/ Fastfrøya. Dette kan derfor føre til at presset på øyrekka blir større. Det er snakk om en 5-

dobling: masse muligheter i øyrekka: LUR-arter, tang og tare, osv. 

 



Arvid Hammernes: Venstre er opptatt av øyrekka. Fergeforbindelsen var et resultat av et 

engasjement fra folket i øyrekka. Det engasjementet som vi ser her nå, rører meg. Vi skal ikke legge 

skjul på at det er utfordringer. Denne gode debatten lover veldig godt. Nå handler det om å ta tak i 

saker og ting. Noen må nå dra lasset for å få dette videre. Noen må være for saker og ting, og som 

gjennom en prosess må jobbe videre. Politikerne må nå få en sak på bordet, og jeg er villig til å satse 

penger på et prosjekt. Har tro på saken vedr veiforbindelse i den forbindelse av at dette må utredes 

nærmere for å få vite mer om kostnader og fordeler/ ulemper. Får vi til dette, er det et stort pluss for 

Sørværene. 

Johan G Foss: Masse skryt til folkemøtet; Saklig, konstruktiv og nyttig. Har etterlyst kommunalt 
engasjement for øyrekka. Det vi nå ser er veldig gledelig da dette kommer som en følge av lokalt 
engasjement! Veldig gledelig det initiativet som her er tatt. Det som nå er viktig er oppfølging. Folket 
i øyrekka må bli mer samarbeidsorientert! Vi må ikke motarbeide hverandre! Det må vurderes 
transportkonsekvenser av de tiltakene som kommer på bordet, i sær for fredager og søndager. 
 

Maciej Karpinski: Kultur og næring er hånd i hånd. Turisme er noe det må gripes tak i. Mange gode 
problemstillinger og forslag. Mye av det som diskuteres her handler om organisering. Frøya 
bygdemuseum er Frøyas best bevarte hemmelighet: det er også mange andre hemmeligheter vi må 
gjøre kjent. Vi må også få hjelp til å få ting kjent – f.eks. av Kystnorge. De grepene FK gjør gjøres også 
for øyrekka. Organisering av kulturnæringa er noe Maciej tar tak i. Mange aktører som må være med 
blant annet Stfk. Kommer raskt med et forslag til organisering ift kulturnæringer, men her må vi 
tenke sammen og få med F.K. fylkeskommunen og flere. 
 

Svanhild: Det har vært en fantastisk reise så langt. Som rådmann har det vært en utrulig flott 

opplevelse å være her og se det engasjementet og entusiasmen. Jeg er en levende reklame for 

gullrekka. Nå skal vi se fremover… mye politikk i dette. Det er bevisst at det er så mange fra 

administrasjonen som er til stede her i dag, slik at vi er med og hører og skjønner det som skjer her. 

Vi må ønske oss alle sammen lykke til videre.  

Berit: Møtet har vist en vilje. KST ønsker bosetting i øyrekka. Har vært veldig mange gode innspill 
som har kommet inn i dag. Spennende dette med utkant og tilflytting, og dette blir spennende 
oppimot kommunereformen. Ja, vi har en befolkningsøkning på Frøya i dag pga arbeidsplasser, men 
rekrutteringen kommer i stor grad fra utlandet. Hyllest til Vidar (det positive), Axel og Håvard (det 
unike). Hva skjer nå? Dette forplikter… vi har fsk møte på tirsdag, dette møtet vil bli referert under 
ordførers orientering. Tove skal på ordførers kontor på onsdag for å legge løpet videre. Kommer 
informasjon ut videre fra dette. Vil takke Tove spesielt for den ildsjelen hun er. Frøya.no og Hitra-
frøya fortjener skryt for sine oppslag om øyrekka. Takk til damene som sto for maten. Takk til alle 
som har møtt opp. Dette gir håp og dette er noe jeg virkelig har tro på. 
 
Tove Iren Berge Knutsen: Glad og lettet. Skal holde i tømmene. Takk. Dette er bare starten. 
 

Folkemøtet ble avsluttet rundt kl 1720 
 
 
Jon Birger Johnsen og Martin Østtveit-Moe 
 
 

 



Fiskeridebatt i kommunestyret 25.9.2014 

Oppsummering av noen viktige punkter. 

Fiskarlaget Midt Norge ved Marianne Sandstad: 

Utfordringer:  

- I dag mottas det midler for føring av fisken. Disse midlene må opprettholdes.  

- Vi har i dag et fond som gir støtte til mottaksstasjoner. Ikke utømmelig. Fiskarlaget fikk ikke 

svar sist de søkte om midler til Frøya kommune for å fylle litt på den potten. Det var snakk 

om kun et lite beløp. 

- Ønske om allmenningkai på Mausund 

- Viktigste for fiskerenee er gode arealplaner til sjøs. 

o Tydelig hvor det er fiske og hvor det er oppdrett 

o Gode oppdrettsplasser og gode fiskeplasser er ofte sammenfallende 

- Fiskarlaget ønsker å komme med uttalelser om kommende utfordringer også, som f. eks 

tareopddrett 

- Forskning: fortsatt mye som er uavklart når det gjelder diverse aktivitet. Før var? 

Bjørnar Johansen, Frøya vgs.: 

- Ingen fiskere som går på fiske og fangs på Frøya. Hvorfor? Frøya vgs. har ikke svare. Fiskerne 

kommer fra Trondheim osv. 

 

Frode Riber: 

- Fiskerikommune? Det er ingen tvil at vi er under press. Opdrett og fiske er avhengig av 

hverandre. Transportmuligheter uten laks? Seashell uten laks? Krabbe et stridstema samt 

opdrett. Frode stiller spm ved om det faktisk er negativ påvirkning fra oppdrett på fisket. 

Oppdrettsnæringa har et ansvar for dialogmøter 

Edvin Paulsen: 

- Muligheter for et fiskerifond 

- Ungdommen trenger egenkapital 

- LUR-arter: ser ikke noe igjen av det. 

- Tror ikke det nok plass, arealmessig 

Helge Borgen: 

- Opptatt av etablering og rekruttering: hva er mulighetene for å kjøpe båt? Er det forutsigbart 

å satse og er det behov for fadderordning for fiskere om fiskeplasser 

Arvid: 

- Gode innleder som er veldig konkrete. Nødvendig med dialog, men vet ikke om det løser alle 

problemer. 



- Gammel arealplan, må oppdateres. Lytt til fiskerne. 

- Viktig med tro på fiskerinæringa. Da må Frøya kommune finne seg i å gjøre tiltak. 

- Finansieringsmuligheter? Skal vi ha en sak på stønadsordninger? 

- Det viktigste å ta tak i er plansituasjon og finansieringsordninger 

Kjartan: 

- Mye positivt å si om fiskeriyrket (arbeidstid og matvarekvalitet f.eks) 

- Viktig at frøya har et variert næringsliv. 

- Arealene rundt Frøya er oppbrukt 

- Fiskere som har utfordringer i dialogen med oppdrett 

- Forslag til tiltak: 

o –brosjyre: hvordan bli fisker: ABC 

Frode: 

- Uening i arealutfordringene. De er på plass 

Trond Iversen: 

- Er lite innaskjærs selv, men det er mange utfordringer 

- Frøya fiskarlag har i Tronds levetid går mot tre oppdrettsanlegg og gått for mange. 

o Tilbamld. Er at vi er mot oppdrett. Dette er vanskelig. Vi føler det på kroppen 

- Vitenskap og rapporter kontra tro: jeg kjenner det på kroppen og ser at det er endringer: eks 

reker og døde krabbeteiner 

o – vi er også litt for dårlig til å ta tak i dette selv. 

- Tror vi må fikse problemene og utfordringene ved oppdrett først, før det blir mer vekst. 

Olaf: 

- Bra innledere. Fiskere og oppdett må klare å leve i lag. Vi må gå videre. 

- Lur-arter er viktig. 

- Det ble spurt for 10 år siden om oppdrett kunne vokse mer? Men det har vært vekst sidene 

da også. 

Anne: 

- Fiskeridir.no har en ABC for fiskere. Men ser at det er behov for å få et mer lokalt tilsnitt. 

Bjrønar: 

- Lur-arter: vi har bare sett begynnelsen 

- Marianne: 

- - Hi har vært i kontakt og ønsker å dra igagn et rekeprosjekt med fiskere og 

oppdrettsnæringa. Fikk blankt nei fra oppdrett. 

- Vi skal komme med forslag om forskning og prøve å få til mer forskning 

- Vi ønsker bla. En felles samling for hvordan vi ønsker å jobbe i lag. Få litt system. Både 

oppdrett og fiskere ønsker å finne løsningene. 

Berit: 



- Oppsummering: 

o Oppdrett og fiske glad i hverandre. Det sier noe. Fiskere kun mot 3 konsesjoner sier 

også noe om velvilje. 

o Rapport om Frøya hvor vi er best i klassen på samarbeid mellom oppdrett og fiskeri 

o Masse å sette fokus på: 

 -rekruttering er et stort problem, ingen frøyværinger går på Frøya vgs fiske 

og fangst. Vi må få fiskere inn i yrket 

 Omstillinga blir vanskelig 

 Stipendordning og etableringslån: rådmann bør følge opp dette. 

 Vi henger etter på planer. Det er beklagelig. Vi må komme i gang. 

 Saksbehandling må gå fort nok 

 Frøya kommune er også på banen og satser: f.eks støtte fra n.fond og støtte 

til fiskerihavn på Siholmen og kaianlegg på Norddyrøya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 























































































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Martin Østtveit-Moe Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 14/1178    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Formannskapet 
 

 

NY BEHANDLING -SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMPETANSEPROGRAM I 
HANDELSNÆRINGEN.  
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Frøya næringsforum innvilges støtte fra det kommunale næringsfondet på 110 000,- til 
prosjektet Kompetanseutvikling i handelsnæringen i henhold til forelagt budsjett. Vedtaket er 
gyldig i et år til 14.10.2015. Frøya næringsforum må akseptere vilkårene for tildeling innen 
tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet 
bort.  
 
 

Vedlegg: 
 
Søknad til kommunalt næringsfond, mottatt 20.11.2014 
 
 

Saksopplysninger:   
 
14.10.2014 behandlet formannskapet en søknad fra Frøya næringsforum om videreføring av 
kompetanseprogram for ansatte i handelsnæringen. Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 
«Saken utsettes. Saksbehandler går i dialog med søker for å evt. få justert søknaden slik at 

den kommer inn under retningslinjene for næringsfondet.» 

 
Frøya næringsforum har nå sendt inn en ny og bearbeidet søknad om støtte fra næringsfondet 
til kompetanseutvikling i handelsnæringen. Et av de viktigste satsingsområdene for Frøya 
Næringsforum er utvikling av handelsnæringen. 
 
Søker skriver at: 
«I slutten av november 2013 åpnet Hotell Frøya ny-hotellet, noe som innebærer en dobling 

av romkapasiteten og en betydelig utvidelse av møterom, restaurant etc. Høsten 2014 åpnet 

Frøya Kultur- og Kompetansesenter. Begge disse prosjektene vil selvfølgelig bidra til å øke 

attraktiviteten i Frøya-samfunnet. Samtidig er det viktig at det øvrige sentrumsområdet gis et 

betydelig løft, slik at det totale Sistranda sentrum fremstår som attraktivt og moderne.» 



 
Næringsforumet fremhever at sentrumsbutikkene på Frøya har dyktige butikkeiere/drivere og 
at de har evne og vilje til nytekning og endring, men de trenger påfyll med kompetanse for 
smartere jobbing og samhandling. Mange av butikkene på Frøya har marginal økonomi og 
marginalt kundegrunnlag. Mål for prosjektet er derfor økt inntjening og kundelojalitet for den 
enkelte virksomhet, samt en bevisstgjøring av deltakernes rolle i fellesskapet.  
 

Konkrete mål for prosjektet: 
- Økt salg 
- Bedret adferdsforståelse 
- Smartere jobbing-effektivitet 
- Prosjektsamarbeid 
- Forbedre kundebehandling og relasjonsbygging  

 
Dette prosjekt er tenkt gjennomført f.o.m. januar 2015-juni 2015 og skal gi 
handelsnæringen er merkbart løft som bidrar til økt omsetning og kundevekst. De 
ønsker også at flest mulig av butikkene i sentrum deltar. Prosjektleder er Frøya 
Næringsforum v/daglig leder Torill M. Pettersen og prosjektansvarlig er styret i 
Frøya Næringsforum. Kritiske faktorer for om prosjektet blir gjennomført er lav 
deltakelse fra handelsnæringen og avslag på søknad til næringsfondet/ eller mangel 
på finansiering.  
 
Gjennomføring av prosjektet deler opp i to deler: prosjektledelse og 
kompetanseheving. Det første går på god planlegging og tilrettelegging for 
prosjektet og det andre går på kompetansehevingen og innholdet i selve kursdelen. 
 
Kompetansehevingen skal bidra til kontinuitet i deltakernes fokus på områdene 
salg og kundebehandling, samt videreutvikle deltakernes kompetanse innen disse 
områdene. I tillegg er det viktig å sikre gjennomføring av omforente aktiviteter og 
tiltak, for den enkelte virksomhet og for gruppen i fellesskap. Samlingene vil 
gjennomføres med en blanding av teori og praktisk arbeid, med vekt på 
tilrettelegging av aktiviteter og praktisk anvendelse av kunnskapen. Det vil være 
fokus på: 
 

- Salg  
- Adferdsforståelse  
- Kundebehandling og relasjonsbygging  
- Prosjektsamarbeid 
- Effektivitet – «smart jobbing» 

 
Med fokus på dette er målet: 

- Butikkansatte som motiverer og samhandler. Kundevekst, økt omsetning og flere 
fornøyde kunder 

- Gi butikkselgerne påfyll, slik at de bevarer motivasjon og riktig fokus for å øke 
inntjeningen og gi butikken en positiv utvikling. 

 
Tids og ressursplaner 
 
 



Tidsplan mnd Ress.bruk 
Hovedaktivitet 

Jan 2015 Feb 2015 Mars 2015 April 2015 Mai 2015   

HA1: Prosjektledelse  39 9 9 9 10 76 

HA2: Kompetanseheving 112 112 112 112 48 496 

       

Sum timeverk/dagsverk/ukeverk: 572 

 
 
Følgende personellressurser vil bli engasjert i prosjektet 
 

Navn Timer Eventuelle usikre faktorer 

Frøya Handelsstand 496 Budsjett 

Frøya Næringsforum 76 Budsjett 

 

Økonomi 
I budsjettet er det lagt til grunn at handelsnæringen skal bidra med egenandel og egeninnsats. 
 

Kostnader Finansiering 

Kostnadsart Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 

  Kommunalt næringsfond 110.000 

TF Kompetanse AS 80.000 

Motivasjonsforedrag 30.000 

Egeninnsats Handelsstand 148.800 

Egenandel Handelsstand 22.800 

Egeninnsats Næringsforum 22.800 Egeninnsats Handelsstand 148.800 

      

Sum: 281.600 Sum: 281.600 

 
 

Vurdering: 
 
Ved forrige behandling av søknad var rådmann tydelig på at søknaden var i tråd med 
regionale og lokale satsningsområder for fondet. Problemet var at søknaden ikke var i tråd 
med regionale og lokale retningslinjer. Søknaden er fortsatt innenfor de lokale 
satsningsområdene. For eksempel: «Prosjekter som berører tiltak i den strategiske 

næringsplanen. Med spesiell fokus på fellestiltak som fremmer næringsutvikling» og «Tiltak 

som skaper varige lokale arbeidsplasser» I de regionale føringene står det at vi bør 
prioriterer mobiliserende og bedriftsrettede tiltak med det formål å utvikle arbeidsplasser og 
bidra til verdiskapning i fylket og at innsatsen skal særlig spisses mot entreprenørskap og 
innovasjon og tiltak rettet mot næringsrettet kompetanse, næringsrettet infrastruktur og 
nærings- og innovasjonsmiljøer. Dette prosjektet er med og hever den næringsrettet 
kompetanse for handelsnæringen. Søknaden er derfor også i tråd med de regionale 
satsningsområdene.  
 



Spørsmålet er om søknaden er i tråd med de regionale og lokale retningslinjene. Ved sist 
behandling var problemet punkt 4.6 i retningslinjene for Frøyas kommunale næringsfond: 
 
«Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom de 

er påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende faktor for 

gjennomføring av tiltak. Frøya kommune kan sette vilkår for tilskuddet.» 

 

I tillegg peker forskriften for regionale utviklingsmidler, 7 d) på at tilskuddet må ha 
utløsende effekt. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud.  
 
I den nye søknaden understrekes det at en kritisk faktor for om kurset startes opp er støtte fra 
næringsfondet eller annen finansering. Støtte fra næringsfondet vil derfor være utløsende. 
Prosjektet fremstilles heller ikke som et tilbud som skal opprettholdes. Søker er spesifikk på 
konkrete mål og tiltak for kompetansehevingsprogrammet med resultater som kan tydelig 
måles i etterkant. Sammenligner vi næringsforumets søknad fra 2013 med denne søknaden så 
er det en del endringer i innholdet. Det som er felles er fokus på kompetanseløft. Rådmann 
mener at søknaden kan tolkes som innenfor de lokale og regionale retningslinjene da det er 
såpass store forskjeller i innhold mellom de to søknadene også når det gjelder 
kompetanseutvikling. Rådmann gjør samtidig oppmerksom på at det bør vises varsomhet 
fremover hvis det over tid gis årlig støtte fra næringsfondet til kompetanseheving for 
handelsstand. Da kan tidligere nevnte retningslinjer bli problematiske.  
 
Prosjektet er godt og vil kunne ha en positiv påvirkning på handelsstanden. Rådmannen 
anbefaler at søknaden støttes som omsøkt. 
 
 
 
 



Prosjektplan/ Søknad til     

      Kommunalt Næringsfond 
      Frøya kommune 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Kompetanseutvikling i handelsnæringen 
<24. november 2014 > 
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1 Opplysninger om søkeren 
 

Navn: Frøya Næringsforum  

Fødsels-/ Organisasjonsnummer: 985 374 961 

Adresse: Postboks 27 

Postnr./ Sted: 7260 SISTRANDA 

E-post: torill.pettersen@froyanaering.no 

Telefon: 92 88 83 59 

Bankforbindelse/ Bankkontonummer: 4224 06 43108 
 

2 Mål og Rammer 

2.1 Bakgrunn 

Et av de viktigste satsingsområdene for Frøya Næringsforum er utvikling av 
handelsnæringen. Dette er også et av tiltakene i Strategisk Næringsplan som er 
under utvikling.  
 

I kriterier og satsingsområder for Kommunalt Næringsfond vedtatt 26.04.2012 
heter det at prosjekter som berører tiltak i strategisk næringsplan, tiltak som 
skaper varige lokale arbeidsplasser og tiltak som berører kvinnearbeidsplasser 
skal prioriteres. Tiltakene i denne søknaden oppfyller dermed kriteriene for 
bruk av fondet. 
 
I slutten av november 2013 åpnet Hotell Frøya ny-hotellet,  noe som innebærer 
en dobling av romkapasiteten og en betydelig utvidelse av møterom, 
restaurant etc. Høsten 2014 åpnet Frøya Kultur- og Kompetansesenter. Begge 
disse prosjektene vil selvfølgelig bidra til å øke attraktiviteten i Frøya-
samfunnet. Samtidig er det viktig at det øvrige sentrumsområdet gis et 
betydelig løft, slik at det totale Sistranda sentrum fremstår som attraktivt og 
moderne. 
 
Norge er et av verdens rikeste land, og kjøpekraften har økt betydelig. Nye 
kjøpesenter er stadig under utbygging, og antall butikker øker. Kunden har 
store forventninger til vareutvalg enten det er dagligvarer eller spesialbutikker. 
Dette er krevende for spesialbutikker i distriktene, som ikke har økonomi til å 
sitte med store varelager og heller ikke har samme omløpshastighet på 
varelageret som butikkene i storbyene. 
I nærbutikkenes gullalder viste kundene stor lojalitet til butikken «sin». I dag 
handler kundene der de finner de mest fristende tilbud og det beste 
vareutvalget. Kundene i dag nøler heller ikke med å bytte bankforbindelse og 
forsikringsselskap ut fra der de får best service og pris.  
 



        

 
Sentrumsbutikkene på Frøya har dyktige butikkeiere/drivere. De har evne og 
vilje til nytekning og endring. Men de trenger påfyll i forhold til kompetanse for 
smartere jobbing og samhandling. 
Mange av butikkene på Frøya har marginal økonomi og marginalt 
kundegrunnlag. De opererer i en knallhard konkurranse med lekre kjøpesenter i 
Trondheim med butikker som bugner av varer. Dette er den harde virkelighet, 
og konkurransen blir stadig større. Næringslivet på Frøya er opptatt av og  
avhengige av  butikker i sentrum med et godt vareutvalg og god  lønnsomhet 
 

2.2 Mål for prosjektet 

Økt inntjening og kundelojalitet for den enkelte virksomhet. 

2.2.1 Konkrete mål for prosjektet 

 

 Økt salg   
 Bedret adferdsforståelse 
 Smartere jobbing-effektivitet 
 Prosjektsamarbeid 
 Forbedre kundebehandling og relasjonsbygging  

2.3 Rammer 
 

 Se budsjett under Økonomi 
 Prosjektet er tenkt gjennomført fom januar 2015-juni 2015 

 
     

3 Omfang 
 

3.1.1 Absolutt krav 

 Prosjektet skal gi handelsnæringen et merkbart løft, som bidrar til økt 
omsetning og kundevekst.  

 Arbeidet påbegynnes så snart det foreligger svar på søknaden. 

3.1.2 Ønskelige krav 

 
 At flest mulig, helst alle, butikker i sentrum deltar. 

 

 



        

4 Prosjektorganisering 

4.1 Prosjektledelse 

 

Prosjektleder: Frøya Næringsforum v/daglig leder Torill M.Pettersen  
92 88 83 59 
Prosjektansvarlig: Styret i Frøya Næringsforum 
 

5 Risikoanalyse og kvalitetssikring 

5.1 Kritiske faktorer 

 
 For lav deltakelse fra handelsnæringen 
 Avslag på søknad til næringsfondet, mangel på finansiering 

6 Gjennomføring 

6.1 Hovedaktiviteter 
 

6.1.1 HA 1: Prosjektledelse 

6.1.1.1 Hensikt 

 Planlegge og gjennomføre prosjektet 

6.1.1.2 Oppgave 

 Dialog med kursholder og foredragsholder 
 Kontakt med og oppfølging av deltakere 
 Evaluering og rapportering 

 

6.1.1.3 Resultat 

 Godt gjennomført prosjekt 
 

6.1.2 HA 2: Kompetanseheving 

6.1.2.1 Hensikt 

 Overordnet mål er økt inntjening og kundelojalitet for den enkelte 
virksomhet, samt en bevisstgjøring av deltakernes rolle i fellesskapet.  

 Arbeidet skal bidra til kontinuitet i deltakernes fokus på områdene salg 
og kundebehandling, samt videreutvikle deltakernes kompetanse innen 
disse områdene.  



        

 I tillegg er det viktig at vi sikrer gjennomføring av omforente aktiviteter 
og tiltak, for den enkelte virksomhet og for gruppen i fellesskap.  

 Samlingene vil gjennomføres med en blanding av teori og praktisk 
arbeid, med vekt på tilrettelegging av aktiviteter og praktisk anvendelse 
av kunnskapen. Oppfølging av hver enkelt deltaker i periodene etter 
samling. 

6.1.2.2 Oppgave 

 Salg  
 Adferdsforståelse  
 Kundebehandling og relasjonsbygging  
 Prosjektsamarbeid 
 Effektivitet – «smart jobbing» 

6.1.2.3 Resultat 

 Butikkansatte som motiverer og samhandler. Kundevekst, økt omsetning 
og flere fornøyde kunder 

 Gi butikkselgerne påfyll, slik at de bevarer motivasjon og riktig fokus for å 
øke inntjeningen og gi butikken en positiv utvikling. 

 
 

6.2 Tids og ressursplaner 
 

 

Hovedaktivitet 
Tidsplan mnd Ress.bruk 

Jan 2015 Feb 2015 Mars 2015 April 2015 Mai 2015   

HA1: Prosjektledelse  39 9 9 9 10 76 

HA2: Kompetanseheving 112 112 112 112 48 496 

       
Sum timeverk/dagsverk/ukeverk: 572 

 

 

 
Følgende personellressurser vil bli engasjert i prosjektet 
 

Navn Timer Eventuelle usikre faktorer 

Frøya Handelsstand 496 Budsjett 

Frøya Næringsforum 76 Budsjett 
Tabell 5: Personellressurser 

 



        

7 Økonomi 
I budsjettet er det lagt til grunn at handelsnæringen skal bidra med egenandel og 
egeninnsats. 
 

Kostnader Finansiering 

Kostnadsart Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 

  Kommunalt næringsfond 110.000 

TF Kompetanse AS 80.000 

Egenandel Handelsstand 22.800 Motivasjonsforedrag 30.000 

Egeninnsats Handelsstand 148.800 

Egeninnsats Næringsforum 22.800 
Egeninnsats 
Handelsstand 

148.800 

  
    

Sum: 281.600 Sum: 281.600 
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Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv:  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
ORGANISERING AV SØR - TRØNDELAG 110 - SENTRAL  
 
 
Vedtak: 

Forslag til 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.  

 
 
 

Vedlegg: 
1. Ny samarbeidsavtale  
2.  Nye vedtekter  
3.  Protokoll årsmøte Sør-Trøndelag 110-sentral 

 
Saksopplysninger:   
 
Bakgrunn  
Årsmøtet i Sør-Trøndelag 110-sentral vedtok 29.4.2014 ny samarbeidsavtale og vedtekter iht. 
kommuneloven § 27, se vedlegg 3, som følge av at nåværende organisering ikke har vært iht. 
gjeldende lovverk. Det ble på årsmøtet også vedtatt igangsatt arbeid med å utrede et 
interkommunalt selskap (IKS) for Sør-Trøndelag 110-sentral. Organiseringen etter kommuneloven § 
27 skal gjelde inntil IKS eventuelt blir vedtatt i de deltagende kommuner.  
 

 

Historikk 
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 16 stiller krav til kommunene om å knytte seg 



til den fastsatte nødalarmeringssentralen. Sør-Trøndelag 110-sentral består av 26 
deltakerkommuner. Formålet til Sør-Trøndelag 110-sentral er å ta i mot og formidle til rett 
brannvesen eller andre som skal aksjonere, alle varslinger, meldinger eller alarmer om akutte 
hendelser, og støtte de som er i aksjon.  
 
Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) ble opprettet som IKS av tre kommuner fra 1.1.2008; 
Malvik, Klæbu og Trondheim (Bystyrevedtak 26.4.2007, sak 31/07). Ved overgang til TBRT IKS ble 
deltakelse i og drift av Sør-Trøndelag 110-sentral med inn som en avdeling i selskapet og dermed 
underlagt brannsjefens ledelse og styring.  
 
TBRT IKS er i dag et selvstendig selskap bestående av syv eierkommuner. Strukturen med at 
Sør-Trøndelag 110-sentral er en del av TBRT IKS medfører at det er TBRT IKS som i dag i praksis 
”styrer” Sør-Trøndelag 110-sentral, og ikke de 26 deltakerkommunene. 
 

Forholdet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i flere år arbeidet for større og mer 
robuste enheter i brann- og redningsvesenet og ved 110-sentralene. I brev av 31.1.2013 ble det 
varslet vedtak om en felles organisering av 110-sentralene i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre 
og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag samt kommunene Os i Hedmark, Vanylven og Bindal, 
med 110-sentral lokalisert i Trondheim. DSB sier i nytt brev av 19.3.2014 at direktoratet avventer 
videre omorganiseringsprosess for 110-sentralene i påvente av Justis- og beredskapsdeparte-
mentets behandling av klagesak fra kommunene i Telemark politidistrikt vedrørende deres 
110-tilknytning. En eventuell videre prosess avventes til Stortinget har fattet en beslutning om 
fremtidig politidistriktsstruktur.  
 
Konsekvenser av årsmøtevedtaket 

Dagens organisering av 110-sentralen er ikke i samsvar med kommuneloven § 27. Selv om de 
berørte deltakerkommunene starter en umiddelbar utredning mot etablering av IKS vil dette, slik 
det fremgår ovenfor, ta tid. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra 
samarbeidsutvalget i Sør-Trøndelag 110-sentral (SA) som i samarbeid med Trondheim kommune 
har jobbet frem et forslag til organisering av 110-sentralen i henhold til kommuneloven § 27. 
Organisering i samsvar med kommuneloven § 27 rydder opp i eierstruktur ved at man får en klar 
linje fra årsmøtet, via styret (SA) og til daglig leder. Dette gir de 26 deltakerkommunene, eierne, det 
verktøy de må ha for å styre selskapet og egen økonomi.  
 
Årsmøtevedtaket om konstellasjon etter kommuneloven § 27 medfører ingen økte utgifter, eller 
endrede økonomiske forutsetninger. 
 
Ny samarbeidsavtale er tenkt å erstatte eksisterende avtale. Den nye avtalen med vedtekter har 
vært på høringsrunde i SA. Se vedlegg 1 for ny samarbeidsavtale og vedlegg 2 for nye vedtekter. 
 
Vegen videre 

Signaler fra DSB tyder på en sammenslåing av 110-sentraler i framtiden. Rådmannens vurdering er 
at IKS vil være en naturlig organisasjonsform. Det ble på årsmøtet 29.4.2014 vedtatt en umiddelbar 
igangsetting av arbeid med å utrede IKS for Sør-Trøndelag 110-sentral. Til det formål skal 
samarbeidsutvalget nedsette en prosjektgruppe som skal jobbe med utredning av IKS. Utredningen 
skal være avsluttet til årsmøtet 2015. Dersom årsmøtet vedtar at man ønsker å etablere et IKS vil 
det fremmes likelydende sak med forslag til innstilling om etablering av IKS til samtlige 
kommunestyrer i deltakerkommunene. 

 
Vurdering: 



 
Rådmannen anbefaler at Frøya kommune sier opp eksisterende samarbeidsavtale for Sør-Trøndelag 
110-sentral slik den fremgår av saken, og at det vedtas 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. Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning 
fra 1.1.2015. 

 
 
 
 
 



AVTALE  

OM OPPRETTELSE OG DRIFT AV SØR-TRØNDELAG 110-SENTRAL I SAMSVAR MED 

KOMMUNELOVENS § 27 OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

1. Avtalens formål 

I henhold til lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 16 er det etablert 110-

sentral for mottak av meldinger om brann og andre ulykker innenfor 

deltakerkommunenes grenser. 

Sør-Trøndelag 110-sentral etableres i henhold til kommunelovens § 27 om 

interkommunalt samarbeid 

110 sentralen skal utføre de tjenester som pålegges iht. organisering og 

dimensjoneringsforskriften med veiledning, og i samsvar med vedtektene til Sør-

Trøndelag 110-sentral. Vedtektene til Sør-Trøndelag 110-sentral følger som vedlegg 1 til 

denne avtale. 

2. Deltakerkommuner 

Følgende kommuner er i samsvar med denne avtale tilknyttet Sør-Trøndelag 110-sentral: 

Agdenes Meldal Røros 
Bjugn Melhus Selbu 
Frøya Midtre Gauldal Skaun 
Hemne Oppdal Snillfjord 
Hitra Orkdal Trondheim 
Holtålen Os Tydal 
Klæbu Rennebu Ørland 
Leksvik Rissa Åfjord 
Malvik Roan  
   

3. Organisering  

Sør-Trøndelag 110-sentral organiseres i henhold til bestemmelsene vedrørende 

organisering slik de fremgår av vedtektene, se vedlegg 1.  

4. Forpliktelser 

Deltakerkommunene er forpliktet til å bære sin andel av kostnadene med 110-sentralen i 

henhold til denne avtale og vedtektene til Sør-Trøndelag 110-sentral slik de fremgår av 

vedlegg 1.  

 



 

5. Vedtekter 

Vedtektene som følger som vedlegg 1 til denne avtale er bindende for 

deltakerkommunene. 

6. Årsmøtet 

Det skal hvert år gjennomføres et årsmøte der ordføreren, eller den man bemyndiger i 

kommunen deltar. Kostnadene for selve årsmøtet dekkes av 110-sentralen. Den enkelte 

kommune dekker selv reise- og oppholdsutgifter. 

7. Økonomi 

Utgifter til drift og etablering av 110-sentralen fordeles på samtlige medlemskommuner i 

henhold til folketall.  

Regnskapet skal revideres av godkjent revisjonsselskap. 

8. Ikrafttreden 

Denne avtale trer i kraft ved godkjenning av avtalen med vedtekter i det enkelte 

kommunestyre. 

 



    Vedtekter for Sør-Trøndelag 110-sentral 

Kap. I – Generelt 

1.1 Navn og formål 

Samarbeidet om brannalarmering i Sør-Trøndelag kalles Sør-Trøndelag 110-sentral. 

Sør-Trøndelag 110-sentral har som mål å ta i mot og formidle til rett brannvesen eller andre som skal 

aksjonere, alle varslinger, meldinger eller alarmer om akutte hendelser som Sør-Trøndelag 110-

sentral tar imot, og støtte de som er i aksjon.  

 

1.2  Beskrivelse av samarbeidet og lovgrunnlaget (rettslig status) 

Sør-Trøndelag 110-sentral skal være et interkommunalt samarbeid i henhold til kommunelovens  

§ 27, hvor deltakernes ansvar er delt.  

 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 16 stiller krav til kommunene om å knytte seg 

til den fastsatte nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale og denne vedtekten bære sin 

andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.  

 

1.3  Funksjonelt virkeområde 

Sør-Trøndelag 110-sentral har som primæroppgave å ta imot meldinger om brann og andre ulykker, 

og meldinger om akutt forurensning til etablert nødnummer. Sentralen skal videreformidle alle 

meldinger i henhold til rutiner gitt i den enkelte kommune til rett utrykningsstyrke, og opprette 

samband med disse. Det skal være tilrettelagte og innøvde nødprosedyrer for disse oppgavene.  

 

Sør-Trøndelag 110-sentral skal tilfredsstille ”forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen”, med gjeldende veiledning, og ”Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i 

kommunale brannvesen”, siste utgave.  

 

I tillegg skal Sør-Trøndelag 110-sentral kunne utføre oppgaver som er nevnt i denne vedtekts pkt. 4.1. 

 

Omfanget av Sør-Trøndelag 110-sentral sine oppgaver skal jevnlig være gjenstand for justeringer og 

endringer med bakgrunn i regelverksendringer, erfaringer og markedsutviklingen.  

 

1.4 Geografisk  og administrativ plassering  

Sør-Trøndelag 110-sentral skal befinne seg i Trondheim og betjene deltakerkommunene.  

 

Sør-Trøndelag 110-sentral kjøper administrative tjenester og ressurser fra Trøndelag brann- og 

redningstjeneste IKS (TBRT).  

 

1.5 Ikrafttreden 

Denne vedtekts ikrafttreden skjer ved partenes godkjenning av samarbeidsavtalen i det enkelte 

kommunestyre.  

 

 



1.6 Endring av vedtektene 

Vedtektene kan endres av årsmøtet med alminnelig flertall. Forslag til endringer av vedtektene kan 

fremmes av en eller flere av deltakerkommunene eller styret. Forslag til endringer må være innsendt 

til styret senest fire uker før årsmøtet. 

 

1.7 Oppløsning, uttreden og oppsigelser 

Samarbeidet kan oppløses ved vedtak fattet med 2/3 flertall av årsmøtet. Fra vedtak om oppløsning 

fattes fortsetter samarbeidet i ett – 1 – år før det avvikles.  

 

Når samarbeidet er besluttet oppløst sørger styret for at det blir satt opp en balanse med henblikk på 

avvikling. Alt fellesutstyr skal takseres av to takstmenn som styret oppnevner. Fellesutstyret skal 

selges til markedspris. Samarbeidets netto midler fordeles deretter til den enkelte kommune i 

forhold til innbyggertall.   

 

Dersom en kommune ønsker å tre ut av samarbeidet gjøres dette med ett års skriftlig varsel, 

fortrinnsvis per 01.01 det enkelte år.  

 

1.8  Tvist 

Tvist om forståelsen av disse vedtektene skal søkes løst i minnelighet mellom partene. I tilfelle 

enighet ikke oppnås skal tvister løses ved voldgift. Voldgiftsretten består av 3 medlemmer. Hver av 

partene oppnevner ett medlem hver, og velger det tredje medlem i fellesskap. Oppnås det ikke 

enighet om oppnevnelse av det felles medlem, oppnevnes denne av Sorenskriveren i Sør-Trøndelag 

tingrett. Voldgiftsdommen er endelig bindende for partene. For øvrig gjelder Tvistemålsloven kapittel 

32. 

 

Kap. II – Administrative forhold  

2.1 Årsplaner og årsberetninger 

Styret skal sørge for at det utarbeides en plan for neste års drift, inkludert budsjett og årsberetning 

som gir et riktig bilde av forrige års drift.  

 

2.2 Regnskap og revisjon 

Årsmøtet for 110 vedtar regnskapet og overføring til/fra 110-sentralens disposisjonsfond. Bruk av 

innestående midler på disposisjonsfondet gjøres etter vedtak på årsmøtet eller når slik bruk ligger 

som en forutsetning i budsjettarbeidet.  

 

Regnskapstjeneste og revisjon anskaffes eksternt. 

 

2.3 Kvalitetssikringssystem 

Sør-Trøndelag 110-sentral skal ha et internkontrollsystem og et kvalitetssystem som er tilpasset de 

oppgaver sentralen skal utføre.  

 

 

 



Kap. III – Organisatoriske forhold 

3.1 Årsmøte 

Øverste myndighet i Sør-Trøndelag 110-sentral er årsmøtet, som skal være sammensatt av én 

representant fra hver av de deltakende kommuner. Hver representant har en stemme. 

 

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april hvert år. Det skal innkalles til ekstraordinært 

årsmøte når en av deltakerkommunene krever det.  

 

Årsmøtet velger selv møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen. Årsmøtet er 

beslutningsdyktig dersom halvparten av de deltakende kommuner er til stede. Ved stemmelikhet er 

møtelederens dobbeltstemme avgjørende.  

 

Årsmøtet har følgende oppgaver: 

1. Behandle årsregnskap 

2. Behandle innkomne forslag 

3. Behandle planer for kommende år 

4. Vedta rammebudsjett for kommende år 

5. Vedta økonomiplan for kommende fireårsperiode 

6. Behandle endringer i samarbeidets rammebetingelser, herunder låneramme 

7. Velge styremedlemmer og personlig vara i henhold til denne vedtekts pkt. 3.3  

8. Velge styrets leder og nestleder blant medlemmene av styret 

 

Innkalling til årsmøtet skal skje med 8 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må 

meldes skriftlig minst 4 uker før møtet avholdes.  

 

3.2 Årsmøtets fullmakter 

Årsmøtet kan ved ordinært flertallsvedtak overprøve et vedtak gjort av styret.  

 

Følgende oppgaver delegeres til årsmøtet fra kommunestyrene i deltakende kommuner:  

 Organisering av Sør-Trøndelag 110-sentral 

 Økonomiske forhold innenfor rammen av vedtatt budsjett 

 Beslutning om nye oppgaver og avvikling av oppgaver innenfor vedtatte rammer 

 

Årsmøtet har ingen myndighet til å oppta lån eller på annen måte forplikte eierkommunene utover 

det som er bestemt i budsjettet og i disse vedtektene.  

 

3.3 Styret 

Styret er satt sammen av 7 representanter fra deltakerkommunene og en ansatterepresentant. I 

tillegg møter daglig leder i Sør-Trøndelag 110-sentral og brann- og redningssjef i TBRT IKS. De to 

sistnevnte har møte- og talerett, men ikke stemmerett.  

 

Årsmøtet velger 7 representanter til styret, med minimum 1 representant fra Trondheim kommune. 
 
Årsmøtet velger valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer.  



 

Hver representant har 1 stemme.  

 

Representantene fra regionene tjenestegjør i minimum to kalenderår med mulig forlengelse for to år 

av gangen. Representantene byttes ut på en slik måte at tre av dem går ut etter ett år, fire året etter, 

tre det neste året osv. Det gjøres spesielt oppmerksom på at regionene selv har ansvar for valg av ny 

representant dersom det er ønskelig at representasjonen skal rulleres mellom kommunene i 

regionen. Nye kommuner som eventuelt kommer til blir plassert i den regionen som den geografisk 

sett hører best hjemme i. Styret setter opp representasjonsliste i samsvar med retningslinjene i 

instruksen.  

 

Leder for Sør-Trøndelag 110-sentral er sekretariat for styret.  

 

I saker hvor ikke annet er bestemt rapporterer styret til årsmøtet.  

 

3.4 Styrets møter 

Det skal holdes møte i styret minst en gang hvert kvartal eller når ett av medlemmene krever det.  

Styret innkalles normalt skriftlig med minst én ukes varsel. Styret er beslutningsdyktig når minst 

halvparten av medlemmene er til stede. Sakspapirer og referat fra alle styremøtene skal sendes som 

orientering til alle kommunene som deltar i samarbeidet. 

 

Møtene i styret ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet 

er møteleders stemme avgjørende.  

 

3.5 Styrets oppgaver 

De viktigste oppgavene for styret er:  

 Bidra til faglig utvikling av regional fagsentral for brann i Sør-Trøndelag slik at sentralen 

ved utrykninger i deltakerkommunene blir en aktiv ressurs for støtte, informasjon og 

koordinering. 

 Styret skal sørge for at det til årsmøtet utarbeides et rammebudsjett for kommende 

økonomiplanperiode 

  Styret skal legge frem årsregnskap og årsberetning på årsmøtet  

 Etter årsmøtet skal styret utarbeide budsjett basert på rammen fastsatt i årsmøtet  

 Styret skal innkalle deltakerkommunene til årsmøte, jfr. denne vedtekts punkt 3.1 

 Styret skal, så langt det er mulig, samle synspunkter fra deltakerkommunene slik at styret 

i alle saker kan fatte beslutninger som ivaretar deltakerkommunenes interesser.  

 Være kontaktorgan mellom deltakerkommunene og Sør-Trøndelag 110-sentral, og 

forsøke å løse mulige tvister mellom  deltakerkommunene og Sør-Trøndelag 110-sentral. 

 Styret skal legge til rette for at Sør-Trøndelag 110-sentral blir i stand til å løse sine 

oppgaver.  

 

 

3.6 Daglig ledelse 

Dagligleder for Sør-Trøndelag 110-sentral rapporterer om økonomi og drift til styret. 

 



3.7 Arbeidsgiveransvar  

 Sør-Trøndelag 110-sentral leier inn nødvendige tjenester og ressurser fra TBRT slik det fremgår 

ovenfor i vedtektens punkt 1.4. TBRT IKS har arbeidsgiveransvaret for personell som utfører 

oppgaver for Sør-Trøndelag 110-sentral.  

 

Styret i Sør-Trøndelag 110-sentral har ansvaret for lønnsfastsettelse av innleid personell. Styret har 

også ansvar for å gjennomføre nyansettelser. 

 

3.8 Bemanning og ansatte 

Sør-Trøndelag 110-sentral skal som et minimum bemanne i henhold til lovens krav. For å ivareta 

tilleggstjenester og administrative oppgaver skal bemanning oppdimensjoneres i forhold til disse.  

 

Alle ansatte skal inneha eller raskest mulig etter tiltredelse gjennomføre nødvendig, forskriftsmessig 

minsteutdanning. Leder skal sørge for nødvendig internopplæring, dokumentasjon og vedlikehold av 

kompetansen til alle ansatte. Opplærings- og øvelsesplan skal inngå i årsplanen.  

 

Leder skal sørge for at det finnes rutiner og ordninger for bemanning utover minstekravet ved 

situasjoner som krever dette.  

 

Kap. IV – Oppgaver 

Det vises til pkt. 1.3 funksjonelt virkeområde angående primæroppgavene.  

 

4.1 Tjenester som skal tilbys alle deltakende kommuner  

Samtlige deltakende kommuner tilbys følgende tjenester:  

 Mottak av automatiske brannalarm fra brannalarmanlegg og slokkeanlegg. 

 Kjøpe tjenester fra vaktselskaper om utkjøring ved ikke verifisert alarm fra 

boligalarmanlegg.  

 

Kostnader til disse tjenestene dekkes innenfor det årlige beløpet som skal fordeles mellom de 

deltakende kommunene.  

 

4.2  Salg av tjenester  

Sør-Trøndelag 110-sentral kan selge tjenester som ligger innenfor tjenesteområdet.  

 

4.3 Andre oppgaver 

Sør-Trøndelag 110-sentral skal være databank for/ha informasjon om: 

 Aktuelle beredskapsressurser (personell, utstyr med mer) i dekningsområdet 

 Beredskapsmessige nøkkeldata (eks. farlig gods data) 

 Kompetente rådgivere 

 Kontaktpersoner i forbindelse med automatisk overførte alarmer og varsel 

 Geografisk kartverk med opprinnelsesmarkering 

 

 

Kap. V – Økonomiske forhold 



5.1 Årsbudsjett og årsregnskap  

Budsjett og regnskap skal følge kommunale regnskapsprinsipper og inngå i leder for Sør-Trøndelag 

110-sentrals ansvarsområde. Det skal utarbeides særskilt årsregnskap for Sør-Trøndelag 110-sentral.  

 

5.2 Tilskudd fra deltakerkommunene   

Sør-Trøndelag 110-sentral finansieres av deltakerkommunenes tilskudd. Kommunene betaler et fast 

kronebeløp pr. innbygger etter folketallet iht. tabell fra statistisk sentralbyrå. Fordelingsnøkkel 

justeres 1.1 hvert år. Kronebeløpet fastsettes av årsmøtet for påfølgende år, og synliggjøres i 

økonomiplan for kommende fireårsperiode.  

 

5.3 Eiendomsrett til materiell 

Fellesmateriell som er anskaffet i forbindelse med tidligere og framtidig interkommunal beredskap er 

Sør-Trøndelag 110-sentral sin eiendom. Utstyr ut over dette er den enkelte kommunes eiendom. 

Utstyr eldre enn 20 år anses som avskrevet i verdi.  

 

5.4 Fondsavsetning 

Eventuelt overskudd ett år avsettes til et særskilt fond til lavere dekningsbidrag, investeringer og 

utstyr. Underskudd ett år dekkes av dette fondet.  

 

Underskudd ett år som fondet ikke kan dekke skal fordeles mellom deltakende kommuner i form av 

forhøyet tilskudd året etter.  
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Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/1512    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, 

FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING 2013 -2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar endringer i Handlingsplanen for fysisk aktivitet, idrett, 

friluftsliv og anleggsutvikling 2013-2017, revidert 23.11.2014. 

 

 

Vedlegg:  

 

Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling 2013-2017- revidert 

23.11.2014. 

 

Saksopplysninger:   
 

Frøyakommune skal gjennomføre i fremtiden planer knyttet til Helhetlig idrettspark på 

Sistranda og andre prosjekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Veldig mange av de 

prosjektene er berettigget til å søke om spillemidler. For at det skal være formellt mulig, må 

Handlingsplanen for fysisk aktivitet være oppdatert og vedtatt. Oppdateringen gjelder liste 

over planlagte anlegg i Frøya kommune (se: Status anlegg forrige plan og anleggsliste 2013-

2017).  

 

Vurdering: 

 

Handlingsplanen for fysisk aktivitet er et viktig verktøy i søknader om spillemidler og bør 

derfor oppdatteres. Idrettsrådet har signalisert at de støtter etablering av Sistranda Helhetlig 

Idrettspark, men vil også opprettholde prioriteringer i forhold til rekkefølge av 

spillemiddelsøknader. Dette gjelder ferdigstilling av Frøya Idrettspark – løpebaner (søknad 

fra Nabeita IL) og søknad om Klubbhus/tribune fra NMK Frøya.  
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Side 4 Overordnede mål for fysisk aktivitet og friluftsliv  
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Visjon 
 
 

 
På Frøya skal mennesker i alle aldre ha mulighet for å drive fysisk aktivitet ut 
fra sine ambisjoner, interesser og ferdigheter! 
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Politisk grunnlag: 

• St.melding nr 14 (1999-2000); Idrettslivet i endring - om statens forhold til idrett og fysisk 
aktivitet. 

• St.melding nr 16 (2002-2003); Resept for et sunnere Norge 

• St.melding nr 39 (2002-2003); Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet 

• Tilstandsrapport 2003; Om idrett og fysisk aktivitet i Norge (Kultur- og kirkedept. og Norges 
Idrettsforbund og Olympiske Komité) 

• Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 – Sammen for fysisk aktivitet (Helse- og 
omsorgsdept., 17.12.2004) 

• St.melding nr 39 (2006-2007); Frivillighet for alle 

• Veileder; Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Kultur- og kirkedept., februar 
2007) 

• Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag. Mål og retningslinjer for 
anleggsutvikling 2010-2014. 

• Den kulturelle spaserstokken. 
 
 
 
 
 
 

Definisjon av friluftsliv: 
 
 ”Opphold og fysisk aktivitet i friluft på fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse.” 
 

(hentet fra Wikipedia) 

 
 
 
 

 
 
1. Overordnet mål for fysisk aktivitet og 
friluftsliv. 
 
Vi skal arbeide for at alle gis mulighet til å drive fysisk 
aktivitet og friluftsliv. 
 
Vi skal sørge for at folkehelseperspektivet er fremtredende 
i all kommunal planlegging. 
 
 



 4 

BARN OG UNGDOM. 
• Vi vil i samarbeid med lag, foreninger og skoler skal legge til rette for et variert og 

inkluderende aktivitetstilbud for barn og ungdom. 
 
 
 

BREDDE- OG KONKURRANSEIDRETT. 
• Vi vil i samarbeid med lagene medvirke til økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom, 

medvirke til gode vilkår for konkurranseidretten på Frøya. 
 

• Vi vil i samarbeid med næringslivet, skolene og idrettslagene gi befolkningen 
mulighet til å delta i kretsmesterskap, NM og internasjonale konkurranser på høyt 
nivå. 

 

FOLKEHELSE OG FRILUFTSLIV. 
• Vi vil i samarbeid med frivillige lag og foreninger, Frøya Turlag og andre aktører 

medvirke til økt fysisk aktivitet, og bevare muligheten for fri ferdsel i utmark.  
 

• Vi ønsker å sette fokus på Frøya som en unik øy for både innlandsfiske og turgåing. 
 

 
 
 
 

 
2. Overordnet mål anleggsutvikling. 
 
 
• Vi vil utvikle anlegg og sikre areal slik at alle gis anledning til å 
drive fysisk aktivitet i nærmiljøet. 
 
• Vi vil spesielt vektlegge barn- og ungdomsgruppens behov for 
fysisk aktivitet. 
 
 
Idrettsannlegg. 
 
For trening og konkurranser: 
 

• Vi vil prioritere anlegg som gir høy utnyttingsgrad og som imøtekommer dagens 
behov og nye trender. 

• Vi vil sikre forsvarlig teknisk stand på eksisterende anlegg 
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• Vi vil videreutvikle anlegg for konkurranseidrett og større arrangement med spesielt 
fokus på behovene i sentrum. 

 
 

Nærmiljøanlegg: 
 
LEK OG FRITID. 

• Vi vil prioritere enkle anlegg i bomiljø rettet mot barn, og i tilknytning til 
friluftsanlegg ved skoler og barnehager. Vi ønsker i et tett samarbeid med grendalag å 
se på behovene der folk bor. 

 
 

Folkehelse og friluftsliv: 
 
Gjennom arealplanlegging vil vi sikre og utvikle muligheter for friluftsliv og rekreasjon. 
 

• Vi vil i samarbeide med Frøya Turlag og andre arbeide for å sikre drift og 
tilrettelegging av viktige områder for friluftsliv og til økt bruk av naturen 

 
 
Alle anlegg tilrettelegges for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne..    

 
 
 

Funksjonsnedsettelser 
Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til personlig utvikling, 
deltakelse og livsutfoldelse på linje med andre samfunnsborgere. Alle skal ha 
like rettigheter og så langt som mulig kunne bestemme over sitt eget liv.  

 
 
 

Ressurser til idrett og fysisk aktivitet: 
 
Vi ønsker å øke Frøya kommunes bevilgninger til idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet. 
 

• Frøya kommune eier og drifter Frøyahallen og svømmehall inkludert varmebasseng. 
 

• Frøya kommune er inne på eiersiden ved Frøya idrettspark på Nabeita. Driften står et eget 
styre for hvor Frøya fotballklubb og Nabeita IL har majoriteten. 

 

• Frøya kommune eier anlegget Golan på Sistranda som har behov for rehabilitering. 
 

• Frøya kommune ønsker å vurdere omdisponering av dagens amfi i Frøyahallen til idretts og 
treningsformål. 
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3. Satsingsområder i Frøya kommune. 
 
 
Barn og ungdom: 
 
HOVEDMÅL. 
Vi vil bidra til positiv utvikling av oppvekstmiljøet for barn 
og ungdom. 
 
Beskrivelse/utfordringer. 

• Vi vil prioritere miljø i all planlegging.  

• Vi vil prioritere den organiserte idretten og barn (6–12 år) pluss ungdom (13–19 år) er 
prioriterte målgrupper. Vi ønsker at Idrettslagene fortsatt skal ha stor oppslutning i 
aldersgruppen 8–15 år. 

 

Strategier. 
• Frøya kommune må følge opp politiske vedtak om satsing på barn og unge, å medvirke til 

sikring av arealer og bygging av nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet i bomiljøer og skolenes 
uteareal. 

 
 

Langsiktige prioriteringer. 
• Vi ønsker å utvikle et variert og inkluderende aktivitetstilbud for barn og ungdom. 
• Vi ønsker å utvikle områder rundt alle skoler og barnehager som oppvekst- og 

aktivitetsarenaer. 

• Frøya kommune skal ta aktivt del i det regionale prosjektet ”Den fysiske skolesekken” som 
skal gi elevene i grunnskolen mer og bedre aktivitet i skoletiden. 

• Vi ønsker å utvikle nærmiljøanlegg rundt om i kretsene som aktivitetsarenaer for uorganisert 
aktivitet, samt tilrettelegge Frøyahallen for mange aktiviteter med god kvalitet. 

 
 

PRIORITERTE TILTAK 2013-2017. 
• Vi skal styrke og videreutvikle samarbeidet mellom idretten, skolen og SFO i hele kommunen. 

• Vi skal aktivt benytte spillemidler til nærmiljøanlegg forenklet ordning. 

• Vi skal stimulere til fysisk aktivitet utendørs i tilrettelagte friluftsområder og i fri natur 
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• Vi skal utvikle områder rundt skolene og barnehagene som oppvekst- og aktivitetsarena 

• Vi skal arbeide med å utvikle Frøyahallen. 

• Vi skal stimulere til å bruke alternative treningsarenaer for organisert idrett 

• Vi skal arbeide for et mindre frafall blant barn og unge i idretten gjennom varierte tilbud. 
 
 
 
 
 
 

Folkehelse og friluftsliv: 
 
HOVEDMÅL  
Vi ønsker reduksjon av antall fysisk inaktive i alle aldersgrupper 
 
Beskrivelse/utfordringer: 

• Vi ser at tilstandsrapporten om folkehelsen viser at andelen av befolkningen som aldri trener 
øker. De viktigste motivene for å trene er å komme i bedre fysisk form, mentalt overskudd og 
glede. 

• Vi bekymrer oss for undersøkelser som viser at mange unge er innaktive og at overvekt er et 
stadig økende helseproblem. 

 

Strategier. 
• Vi vil utvikle Frøya som en attraktiv friluftskommune 

• Vi vil, sammen med Frøya Turlag, Frøya jeger og fisk samt grendalagene gjøre 
utmarksområdene attraktive året rundt. 

 

Langsiktige prioriteringer. 
• Vi skal gjennom samhandling mellom kommunale etater, lag og foreninger, skoler og andre 

aktører, tilrettelegge for at det blir lettere for folk flest å velge fysisk aktivitet. 
• Vi vil bedre rammevilkårene for mosjon samt stimulere til bedriftsidrett. 

 
 

PRIORITERTE TILTAK 2013-2017. 
• Vi vil synliggjøre eksisterende og nye trimtilbud via internett, på hjemmesider og i trykt 

informasjonsmateriell 

• Vi ønsker å bli en FYSAK kommune 

• Vi ønsker at turløyper og turmål gjøres attraktive. 

• Vi vil arbeide for flere gang og sykkelstier i kommunen. 

• Vi ønsker å markedsføre våre trimhytter. 

• Vi vil støtte opp om aktivitet som fremmer trim og fysisk aktivitet.. 

• Vi ønsker å bidra til utvikling av et turkart for Frøya. 

• Vi vil bidra til å utvikle Frøya som en sykkeløy. 
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Aktiv idrett: 
 
HOVEDMÅL. 
Vi vil bidra til gode rammevilkår for å drive med bredde og 
konkurranseidrett. 
 
 
Beskrivelse/utfordringer. 

• Frøya kommune skal sammen med lag og organisasjoner ha ansvar for tilrettelegging av 
anlegg for bredde- og konkurranseidrett, mens idretten skal ha ansvar for gjennomføring av 
aktivitetene og det sportslige arbeidet. 

 
 
 

Langsiktige prioriteringer. 
• Vi vil sette fokus på utdanning av trenere og ledere for å kunne gi et godt aktivitetstilbud til 

barn- og ungdom. 

• Vi ønsker å hente erfaringer fra næringslivet på Frøya for styrke ledelsen og driften av lag og 
organisasjoner. 

• Vi vil bidra til at idretten setter fokus på og utnytter mulighetene vårt medlemskap i Øylekene 
gir. 

• Vi ønsker å bidra til å styrke grunnlaget for et toppidrettstilbud ved Frøya videregående skole 

• Vi vil arbeide for å utvikle et variert og allsidig idrettstilbud med hovedvekt på barn- og 
ungdomsgruppene 

• Vi vil samarbeide med idretten om å bygge og videreutvikle attraktive trenings- og 
konkurranseanlegg 

 
 

PRIORITERTE TILTAK 2013-2017. 
• Vi skal stimulere og støtte opp om at lag og organisasjoner som retter fokus på utdanning av 

trenere og ledere. 

• Vi skal bidra til at Frøya kan få toppidrettsutøvere. 

• Vi skal markedsføre og bruke vårt medlemskap i Øylekene aktivt. 

• Vi skal støtte talenter på Frøya som ønsker å drive idrett på et høyt nivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlegg: 
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HOVEDMÅL. 
Vi skal utvikle anlegg i nærmiljøet som legger til rette for 
egenorganisert fysisk aktivitet, men også anlegg som ivaretar 
konkurranseidretten og gir grunnlag for avvikling av store 
arrangement 
 
 
Beskrivelse/utfordringer. 

• Vi skal jobbe aktivt med spillemiddelprosjekter i Frøya kommune.  
 

Strategier.  
• Vi vil prioritere anlegg i nærmiljøet som genererer mye aktivitet og som gjenspeiler dagens 

behov og idretter samt tar hensyn tid de idrettene som er med i programmet til Øylekene. 
 

Langsiktige prioriteringer. 
• Vi ønsker å arbeide for at kommunen tar et større økonomisk ansvar for utbygging og drift av 

idrettsanlegg. 

• Vi ønsker at alle nye anlegg i kommunal regi, eller med kommunal støtte skal miljø- å 
energioptimaliseres. 

• Vi ønsker å utrede ”Amfiet” som basishall. 

• Vi ønsker å utvikle Frøya Idrettspark.  

• Vi ønsker å utvikle Frøyahallen og tilbudene i sentrum. 

• Vi ønsker å utvide tilbudet i svømmehallen på Sistranda og Mausund. 

• Vi ønsker å tilrettelegge Golan for fotball og friidrett. 

• Vi vil jobbe for sykkelløyper, både for organisert og frivillig aktivitet 

• Vi vil satse på god infrastruktur som f.eks. parkeringsplasser og opplysning ved idrettsanlegg. 

• Vi ønsker å bidra til å videreutvikle motorsporten på Frøya.  

• Vi ønsker å bidra til et mangfold i idrettstilbudene. 
 
 

PRIORITERTE TILTAK 2013-2017. 
• Vi skal avklare innholdet i nytt kulturhus i samarbeid med frivilligheten, næringslivet og 

senterutvikleren. 

• Vi ønsker anlegg i nærmiljøet som genererer mye aktivitet og leik. 

• Vi ønsker en fast ansvarlig for våre anlegg når det gjelder drift og vedlikehold 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frivillighet: 

 
HOVEDMÅL. 
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Vi ønsker å gi støtte til det frivillige arbeidet i lagene, slik at et omfattende 
og godt aktivitetstilbud kan opprettholdes og utvikles videre. 
 
 

Beskrivelse/utfordringer. 
• Vi ser at idretten er en viktig aktivitet for alle, og det arbeidet som legges ned innen den 

frivillige idretten utgjør en viktig samfunnsmessig ressurs, blant annet gjennom å skape gode 
oppvekstmiljøer for barn og ungdom Vi ønsker fremme trivsel og helse gjennom å benytte 
idretten som en viktige sosiale arenaer for deltakelse, tilhørighet og inkludering. 

• Vi ser at det frivillige arbeidet er helt avgjørende for den organiserte idretten i Norge. Til 
sammen utgjør dette arbeidet et stort og stabilt bidrag i frøyasamfunnet. Sammenliknet med 
andre frivillige organisasjoner er idrettslagene i stand til å mobilisere det største antallet 
frivillige 

 
 
 

Strategier. 
• Vi ønsker dialog og samhandling mellom kommune og aktørene i lokalsamfunnet for å sette 

fokus på idrettens betydning både for tilflytting, involvering og fysisk helse. 
 
 
 
 

PRIORITERTE TILTAK 2013-2017. 
• Vi vil utarbeide en lokal frivillighetsmelding for Frøya kommune med sikte på å bedre 

samhandlingen mellom kommunen og lokale aktører. 

• Vi ønsker å styrke idrettsrådets rolle og funksjon i arbeidet med idrett i Frøya kommune. 

• Vi ønsker å utrede muligheten for idrettskonsulent eller rådgiver i kommunal regi i samarbeid 
med idrettsorganisasjonene med fokus på folkehelse generelt og i tett samarbeid med Frøya 
Frisklivssentral. 

• Vi vil at Frøya frivilligsentral skal ha en koordinerende rolle i samhandling mellom det 
offentlige og det frivillige på Frøya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangement og stevner: 
 
HOVEDMÅL. 
Vi vil støtte og utvikle idrettsarrangement som har stor betydning 
for Frøya. 
 
Beskrivelse/utfordringer. 



 11 

• Vi ser at det er gjennomført mange større idrettsarrangement innen håndball, fotball, sykkel, 
turn m.m. Vi mener dette er viktig da det bringer mange mennesker til kommunen og er 
viktige bidrag til markedsføring og omdømmebygging samt trivsel for alle. 

• Vi ønsker en videre utvikling av ”Tour de Frøya”. 

• Vi ønsker en dialog og en samhandling mellom kommune, næringsliv og idretten for å utvikle 
flere varige store inntektsgivende arrangement. 

 
 
 

Strategier.  
• Vi vil ta initiativ til en tett dialog og samhandling mellom kommune, næringsliv og idretten. 

 
 
 
 

PRIORITERTE TILTAK 2013-2017. 
• Vi ønsker et bredt tilbud der alle kan delta. 

• Vi vil utvikle anlegg for konkurranseidrett og større arrangement. 

• Vi ønsker å samarbeide med idretten om tildeling og gjennomføring av nasjonale og 
internasjonale mesterskap og arrangement. 

• Vi ønsker i samarbeid med næringsliv og idrett fremme gode holdninger og fokus på 
folkehelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status anlegg forrige plan Tiltak Ferdig Sum Spillemidler 

Rehabilitering av 
Mausund svømmehall 
 

Frøya 
kommune 

2013 12 000 000 3 500 000 
fordelt på 2 
år 

Ferdigstilling av Frøya 
Idrettspark-løpebaner 

Nabeita IL, 
Frøya FK og 
Frøya 
kommune 

2013 3 500 000 1 800 000 
Godkjent- 
ikke tildelt 

     
Kulturhus:     

Frøya kultur- og 
kompetansesenter 

Frøya 
kommune 

2014 103 000 000 Ferdig sept. 
2014 
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Anleggsliste 2013 - 2017 

Nærmiljøanlegg: Eier Byggestart Kostnad Spillemidler 

Etablering av uteområder – 
Helhetlig idrettspark 

Frøya kommune 2016/17   

Uteområde - lekeplass Mausund Idegruppe 2015-17   

Uteområde - lekeplass Dyrvik Grendelag 2015-17   

Ballbinge Sistranda Frøya kommune 
 

2015-17   

Ordinære anlegg:     
     
Klubbhus/tribune NMK Frøya    
     
Draving range på Hellesvik Hitra og Frøya 

Golflubb 
   

Utvidelse av motorbane 
 

NMK Frøya    

Asfaltering depotområde 
 

NMK Frøya    

Parkeringsplasser 
 

NMK Frøya    

Campingplass 
 

NMK Frøya    

Helhetlig idrettspark  
Sitranda 
 

Frøya kommune 
/Frøya IL 

2015/17   

Basishall Frøya kommune 2015/16 14 000 000  

Rehabilitering garderober i 
idrettshallen - kontorer, 
ungdomsbase. 

Frøya kommune 2015/16  3 000 000  

Nytt gulv –  
idrettshallen 

Frøya kommune 2015   

Rehabilitering - Golan Frøya kommune 2016   

Fotballhall - Sistranda Frøya kommune 2016/17   
Etablering av klatrevegg - 
Sistranda 

Frøya kommune 2016/17   

Sistranda Idrettspark - 
Maxtrim 

Frøya kommune  12 000 000  

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/1527    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2015  
 

 

Forslag til 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. 
 

 

Vedlegg: 
 

Kalender 2015 

 

Saksopplysninger:   
 

Det er vinterferie på skolene i uke 8. Påsken kommer i uke 14 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/1520    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/1521    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
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