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Saknr: 128/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
12.08.2014 

Arkivsaksnr: 
14/908 

Sak nr: 
128/14 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
128/14 Formannskapet 12.08.2014 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.07.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 01.07.14 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 01.07.14. 
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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
12.08.2014 

Arkivsaksnr: 
14/373 

Sak nr: 
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Saksbehandler: 
Svanhild Mosebakken 

Arkivkode: 
C10 &30 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
129/14 Formannskapet 12.08.2014 
/ Kommunestyret  
 
 
KULTURPLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2014 - 2019  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret vedtar «Kulturplan 2014 – 2019» i samsvar med styringsgruppas forslag datert 

26.06.14. 
2. Formannskapet/kulturstyret utarbeider prioritetsliste for gjennomføring av tiltak for hvert år i 

planperioden 2014 – 2019. 
3. Rådmannen rapporterer om gjennomføring av tiltakene i planen i den årlige årsmeldingen til 

kommunestyret.  
4. Planen rulleres en gang i hver kommunestyreperiode. 
 
Vedlegg: 
 
Kulturplan for Frøya kommune 2014 – 2019 
Tids- og aktivitetsplan for arbeidet med planen 
Oversikt over høringsuttalelser 
 
Saksopplysninger:   
 
Formannskapet gjorde i sak 63/14, i møte 08.04.14. følgende vedtak: 
 
1. Arbeidet med å utvikle kulturplan for Frøya kommune starter umiddelbart og skal være sluttført 

innen 1. oktober 2014.  

2. Arbeidet blir utført av en styringsgruppe med følgende medlemmer: 

• Rådmann (leder) 

• Kommunalsjef 

• Kultursjef 

• Tillitsvalgt 

• Representanter for kulturlivet 

3. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern faglig bistand til arbeidet innenfor en 

kostnadsramme på kr 95 000, som blir dekket av konto 12702.1101.120 – Andre 

konsulenttjenester. 

 

Formannskapet er referansegruppe for styringsgruppa, og holdes fortløpende orientert om 

arbeidet, gjerne på hvert formannskapsmøte. 

Næringsforeningen inviteres inn i styringsgruppa med en representant.  
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På grunnlag av formannskapets vedtak ble styringsgruppa satt sammen med følgende medlemmer: 
 
• Hans Anton Grønskag   Representant for kulturlivet 

• Per Olav Sandvik   Representant for kulturlivet 

• Oddgeir Storø   Frøya Idrettsråd 

• Maciej Karpinski   Kultur- og næringssjef 

• Roger Fredheim   Kommunalsjef 

• Knut Arne Strømø   Seniorkonsulent 

• Ann Kathrin Silset   Ansattrepresentant 

• Oddrun Englund   Frøya Næringsforum 
• Svanhild Mosebakken (leder)  Rådmann  

Bjørgulv Noraberg har vært ekstern rådgiver og sekretær for styringsgruppa. 
Gruppa hadde sitt første møte 25.04.14, og avsluttet arbeidet 26.06.14. I perioden har styringsgruppa hatt fem 
møter, utkast til plan har vært behandlet på åpent møte 15.05.14, den har vært utlagt på høring i perioden 
28.05.14. – 16.06.14 og har vært behandlet i formannskapet/kulturstyret (som referansegruppe). 
Det ble gitt 11 høringsuttalelser, som er behandlet i styringsgruppa og i noen grad innarbeidet i det forslaget til 
kulturplan som nå legges fram.  
Vedlagt saken følger tids- og aktivitetsplan for arbeidet med kulturplanen og oversikt over høringsuttalelser. 
Styringsgruppa har forutsatt at planen, når den er vedtatt i kommunestyret, gis en «profesjonell» utforming med 
bilder og grafisk profil.  
 
Vurdering: 
 
Planen er første generasjons kulturplan for Frøya kommune. Den har blitt utarbeidet på kort tid, noen vil kanskje 
si for kort. På den annen side har det vært et konsentrert og intenst arbeid som er utført, både av styringsgruppa 
og andre med interesse for både det kommunale og frivillig kulturlivet på Frøya.  
Arbeidet har gitt rådmannen og styringsgruppa god kunnskap om det allsidige kulturlivet som finnes i 
kommunen vår. Rådmannen er imponert over det arbeidet som er nedlagt av styringsgruppa og andre som har 
gitt innspill til planen.  
Mange av innspillene til planen er detaljerte og konkrete. Styringsgruppa har søkt å balansere de ulike 
kapitlene/temaene i planen, og har ikke funnet å kunne ta inn alle innspillene. De vil imidlertid være med når 
tiltakene skal gjennomføres. 
Det er viktig at planen blir et «aktivt» dokument. Det blir derfor lagt opp til at de tiltakene som ligger i planen 
blir prioritert årlig av formannskapet/kulturstyret, og rapportert av rådmannen i de årlige årsmeldingene. 
Eventuelt kan det lages en egen «kulturmelding» som mer detaljert beskriver gjennomføringen av tiltakene.   
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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
12.08.2014 

Arkivsaksnr: 
14/933 

Sak nr: 
130/14 

Saksbehandler: 
Sten Kristian Røvik 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
130/14 Formannskapet 12.08.2014 
/ Kommunestyret  
 
 
BUDSJETTJUSTERING - RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Reserverte tilleggsbevilgninger økes med kr. 300 000,-. 
Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
I budsjett 2014 var det avsatt/budsjettert kr. 550 000,- til reserverte tilleggsbevilgninger. Beløpet er i sin helhet 
benyttet pr. 30.06.2014, noe som medfører at alle saker må fremlegges overfor kommunestyret for endelig 
vedtak. 
 
Vurdering: 
 
Hensikten med resreverte tilleggsbevilgninger er at det i forbindelse med behandling av «små» hastesaker 
endelige vedtak kan fattes i formannskapet. Dette gjelder beløpsmessig «små» enkeltvedtak og en reserve ved 
behov for rask behandling. I den anledning foreslås en reserve på kr. 300 000,-.     
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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
12.08.2014 

Arkivsaksnr: 
14/19 

Sak nr: 
131/14 

Saksbehandler: 
Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
131/14 Formannskapet 12.08.2014 
/ Kommunestyret  
 
 
KJØP AV NY BRANNBIL/RØYKDYKKERBIL  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre viser til tidligere vedtak i sak 6/14 og de anbud som nå er innkommet både på nye 
biler og en brukt bil. Kommunestyret ser det som viktig at Frøya Brann og redning nå bygges opp med 
nytt moderne utstyr for å møte de utfordringer man har som følge av økning av i antall større bygge og 
ikke minst befolkningsøkningen. 
 
Kommunestyret vedtar følgende innkjøp av nytt/brukt bilmateriell og utstyr: 
 
Ny brannbil inkludert opsjoner  : kr. 2.200.000,- 
Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner) : kr.    547.000,- 
Kjøp av brukt bil fra Braco A/S  : kr.    365.000,-  
Sum     : kr. 3.112.000,- 
+ mva     : kr.    778.000,-   
TOTALT    : kr. 3.890.000,- 
 
Dette finansieres på følgende måte: 
 
Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14   : kr. 2.255.000,- 
Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil) : kr.    641.000,- 
Forsikringsoppgjør i 2014    : kr.    245.000,- 
Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet : kr.    749.000,- 
TOTALT      : kr. 3.890.000,- 
 
Det forutsettes at det før budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplanen for 2015 – 2018 fremlegges 
utredning som viser løsning for ny brannstasjon på Sistranda og Nordskag. Dette for at man skal kunne 
ha en tilfredsstillende brannstasjonsløsning ved anskaffelse av nye biler og utstyr. 
 
Vedlegg: 
 
Særutskrift fra kommunestyresak 6/14 
Anbudsprotokoll – Røykdykkerbil 
Anbudsprotokoll - Brannbil 
 
Saksopplysninger:   
 
I januar 2014 ble bil 2 ved hovedstasjonen vraket og det ble i kommunestyret vedtatt å gå til innkjøp av ny 
brannbil og vaktbil(kommandobil). Særutskrift følger vedlagt. 
Begge innkjøpene har vært ute på anbud med anbudsfrist 6. juni 2014. Anbudsprotokoller følger vedlagt. 
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Vurdering: 
 
Det er nå antatt anbud på røykdykkerbil, men bilen er ennå ikke satt i bestilling. Bakgrunnen for at det er 
innhentet anbud på røykdykkerbil er med bakgrunn i avgiftssystemet. En bil som registreres som røykdykkerbil 
er avgiftsfri, men det må betales moms og vi sparer på denne måten ca. 319.000,-. Vi kan så selge bilen etter 3 år 
og sette inn setene som medfølger bilen uten ekstra avgift for dette. Denne ordningen er under revisjon og vi vet 
ikke når denne bestemmelsene vil bli endret. 
 
Røykdykkerbilen som er antatt er samme merke som vi har i dag, nemlig en Mitsubishi Pajero. Kostnaden for 
denne blir kr. 547.000,- + mva dvs. kr. 683.000,-. Dette inkluderer service og røykdykkerstoler(inkludert i 
opsjonsprisen). Vi vil ikke få momskompensasjon for kjøp av denne bilen så lenge vi har fått avgiftsfritak. 
Avgiftsfritaket utgjør kr. 455.000,- og med fradrag av momsen som ikke kompenseres(136.000) sparer vi kr. 
319.000,- . I tillegg vil vi så etter 3 år kunne selge bilen som personbil og sannsynligvis oppnå prisen vi betalte 
for bilen kr. 418.000,-. Det er imidlertid lite aktuelt å selge bilen etter 3 år med den kjørelengden vi vil ha som 
kommandobil/vaktbil, slik at bilen sannsynligvis vil bli brukt i denne tjenesten langt utover 3 år. 
 
Vi har også mottatt anbud på kjøp av ny brannbil. Her er det innkommet to anbud, men her er det foreløpig ikke 
antatt anbud. Dette vil skje tidlig i august. Anbudene er ikke gjennomgått men de to anbudene for begge 
anbyderne gjelder to alternative chassis, henholdsvis Mercedes og MAN. Begge alternativene er tilbudt av begge 
anbyderne. Prisen varierer fra  
kr. 1.972.000,- til kr. 1.803.000,- ekskl. mva. Her vil man oppnå momskompensasjon. I tillegg kommer en del 
utstyr som skumutstyr, frigjøringsutstyr, vinsj m.m. so har en pris på ca. kr. 400.000,-. For rimeligste 
alternativ(anbud) vil derfor totalprisen bli på ca.  
kr. 2.200.000,- ekskl. mva. 
 
Vi har nå i en overgangsfase leid bil fra Braco(bilen som ble leid fra Kristiansund i startfasen er tilbakelevert 
pga. en del mangler). Bilen som nå leies er en 90 modell som kun har en kjørelengde på 23000 km. Dette er en 
bil som er fullt renovert og som kan gå i mange år. Vi har i dag en bil på Nordskag fra 1984 og som ikke har 
vanntank. Som følge av dette kan ikke mannskapsstyrken på Nordskag foreta røykdykking før en av bilene fra 
hovedstasjonen på Sistranda er på plass. Bestemmelsene her er at bilen må ha en minimumsvannmengde på 2000 
liter for at man kan igangsette røykdykking. 
 
På Nordskag har man i dag ikke brannstasjon som tilfredsstiller dagens krav og her vil nå industrivernet ved 
Innovamar bygge ny stasjon, hvor Frøya brannvesen er tilbudt å leie plass for bil og utstyr til brannvesnet. Med 
dette som utgangspunkt kan vi så også ha en større bil på Nordskag som tilfredsstiller kravet til 
røykdykkerinnsats. Det vil derfor være aktuelt å kjøpe bilen vi leier fra Braco og plassere denne på Nordskag, 
evt. flytte dagens bil på hovedstasjonen til Nordskag. Det siste alternativet kan være det mest aktuelle 
alternativet pga. av at den leide bilen krever tungbilsertifikat, mens dagens bil på Sistranda kan kjøres med C1- 
sertifikat som følge av at den er registrert som maskinredskap. På sikt vil det imidlertid bli aktuelt også med ny 
bil på Nordskag(fremskutt enhet), men selvsagt med en forutsetning at den har 2000 liters tank. 
 
For Sistranda sin del er det ikke mulig å få en brannbil som går inn i garasjen hvor den vrakete bilen var plassert. 
I dag leier vi derfor ekstra garasje fra Siholmen A/S, men denne er uisolert, slik at her må det foretas en 
utbedring skal vi kunne ha en isolert garasje som hindrer frost på pumper m.m. En utredning om fremtidig 
plassering av brannstasjon og evt. leie eller bygge ny stasjon på Sistranda vil bli fremlagt i egen sak i september. 
 
Ut fra vedtaket i kommunestyret i sak 6/14 ble det bevilget totalt kr. 2,5 mill inkludert forsikringsoppgjør for den 
vraka bilen. Forsikringsoppgjøret ble på kr. 245.000,- etter fradrag for egenandelen på kr. 5.000,-. Dette betyr at 
vi allerede har vedtak på et låneopptak på  
kr. 2.255.000,-. 
 
Vi har mottatt tilbud fra Braco om kjøp av bilen vi leier på kr. 365.000,- + mva. Dette er rimelig i forhold til 
kjørelengde og den stand bilen har. Bilen er også gjennomgått ved Fosen Verkstedservice. Vi har også en pris på 
månedsleie på kr. 10.000,- + mva. Ved en leveringstid på ny bil på 10 mndr. betyr dette en totalleie på kr. 
100.000,- + mva i denne perioden. 
 
Slik finansieringen er vedtatt for 2014 i k.sak 6/14 er det ikke behov for tilleggsfinansiering i år som følge av at 
ny brannbil har en leveringstid på minimum 9-10 mndr. Dette betyr at bilen tidligst kan leveres i juni 2015. I 
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henhold til anbudet skal kun chassis betales ved ankomst til leverandørens verksted, mens resten betales ved 
levering av komplett oppbygd bil. 
 
Med bakgrunn i ovenstående får man følgende beregning av total innkjøpspris for ny brannbil, ny 
røykdykkerbil(kommandobil) og kjøp av brukt brannbil fra Braco A/S. 
 
Ny brannbil inkludert opsjoner  : kr. 2.200.000,- 
Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner)  : kr.    547.000,- 
Kjøp av brukt bil fra Braco A/S  : kr.    365.000,-  
Sum     : kr. 3.112.000,- 
+ mva     : kr.    778.000,-   
TOTALT    : kr. 3.890.000,- 
 
Dette finansieres på følgende måte: 
 
Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14  : kr. 2.255.000,- 
Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil) : kr.    641.000,- 
Forsikringsoppgjør i 2014    : kr.    245.000,- 
Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet : kr.    749.000,- 
TOTALT     : kr. 3.890.000,- 
 
Rådmannen ser det som svært viktig at Frøya Brann- og redning nå bygges opp med nytt moderne utstyr for å 
møte de utfordringer man har som følge av økning av i antall større bygge og ikke minst befolkningsøkningen. 
Dette avspeiler også økning i antall utrykninger man har pr. år. Det må også tillegges at brann- og redning er 
tillagt betydelig større ansvarsområder enn tidligere som følge av lang utrykningstid for politiet , samt utvidet 
medisinsk hjelp gjennom prosjektet «Mens vi venter på ambulanse). 
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FORHANDLINGSUTVALG FOR VINDKRAFT  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet oppnevner forhandlingsutvalg vedrørende forhandlinger med Sarepta Energi om 
utbygging av vindkraft på Frøya. Det forutsettes at allerede inngått avtale fra 2005 danner grunnlaget 
for forhandlingene 
 
Følgende forhandlingsutvalg oppnevnes: 
1. Politiker 
2. Politiker 
3. Rådmannen oppnevner 
4. Rådmannen oppnevner 
 
Vedlegg: 
 
Inngått avtale mellom Frøya Kommune og TrønderEnergi/NTE, datert 14.11.2005. 
 
Saksopplysninger:   
 
Sarepta Energi er gitt konsesjon for utbygging av vindkraft på Frøya. Dette gjelder utbygging som er redusert i 
forhold til de første planene og konsesjonen omfatter nå 23 vindmøller i en del av område som tidligere var 
omsøkt. 
 
Vurdering: 
 
Ved tidligere konsesjonssøknad som omfattet 63 vindmøller ble det inngått avtale mellom Frøya kommune og 
TrønderEnergi/NTE(som den gang var søker) om kompensasjon i forbindelse med denne utbyggingen. Dette 
gjelder tilskudd til kaibygging, engangskompensasjon, dekning av kommunale utgifter til regulering, samt at 
omlegging av vegen på Flatval er omtalt i eget punkt. 
 
Avtalen har også bestemmelser vedrørende regulering av kompensasjonen ved en evt. redusert utbygging. 
 
Sarepta Energi har nå tatt kontakt med kommunen for å få avklart en del forhold omkring utbyggingen og ikke 
minst den avtalen som tidligere er inngått. De har derfor et ønske om forhandlinger og det er avtalt møte på 
Frøya den 13. august. Det bør i denne forbindelse oppnevnes et forhandlingsutvalg fra kommunen som består 
både av representanter fra administrasjonen og politikere.  
 
Formannskapet bør derfor oppnevne et forhandlingsutvalg som består av 2 politikere oppnevnt av formannskapet 
og 2 representanter fra administrasjonen som rådmannen utpeker. 
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NAUSTTOMT I AVLØYSVÅGEN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune selger sjøhustomt fra eiendommen Gnr. 5, bnr. 10 til Beate og Per Gunnar Ørndahl. 
Tomta begrenses til 100 m2 og det forutsettes at det bygges sjøhus for lagring av utstyr og ikke naust på 
tomta. Dette for å unngå betydelig terrenginngrep. Videre forutsettes at det opparbeides ny gangadkomst 
til småbåtanlegget som krysser tomta, slik at denne adkomsten blir opprettholdt. 
Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Beate og Per Gunnar Ørndahl, datert 20.03.2014 
Kart i målestokk 1:1000 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
 
Saksopplysninger:   
 
Beate og Per Gunnar Ørndahl søker om kjøp av sjøhustomt på Avløs. Den omsøkte tomta ligger i et område som 
er avsatt til sjøhustomtområde i kommuneplanens arealdel 
 
Vurdering: 
 
Tomta som omsøkes ligger tett opp til et annet sjøhus og ligger i et sterkt skrånende terreng. Den egner seg ikke 
som tomt til naust for lagring av båt, men er fullt brukbar til sjøhus for lagring av fiske- og sjøutstyr.  
 
Tomta vil ligge tett opp til en felles småbåthavn, slik at liggekai vil være ivaretatt ved denne marinaen. 
Rådmannen vil innstille på at det selges tomt som omsøkt og at tomtestørrelse begrenses til 100 m2. Tilsvarende 
nabotomt er på 80 m2. 
 
Når det gjelder pris for sjøhustomter har kommunen hatt ulik praksis når det gjelder prisfastsettelse. Imidlertid er 
den omsøkte tomta svært vanskelig å bygge på, da den ikke kan benyttes som en tradisjonell nausttomt. Det tilrås 
at tomta selges for kr. 30.000,- og at kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. 
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SØKNAD OM NAUSTTOMT I HAMMARVÅGEN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune selger sjøhustomt på inntil 150 m2 til Kristin og Erlend Olssen i Hammarvågen. 
 
Tomteprisen fastsettes til kr. 50.000,- og kjøper betaler alle omkostninger med eiendomsoverdragelsen. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Kristin og Erlend Olsen, Trondheim, datert 04.06.2014 
Oversiktskart 
Utsnitt av reguleringsplan for Hammervolden boligfelt 
Skråfoto 
 
Saksopplysninger:   
 
Kristin og Erlend Olsen, Trondheim søker om nausttomt i Hammarvågen. På tomta står i dag et lite naust som 
etter søkernes opplysning ble bygd av Henry Hammer på 70-tallet. Naustet er nå overtatt av søkerne og det skal 
nå rehabiliteres. 
Naustet er svært lite og har buet tak av bølgeblikk. 
 
Vurdering: 
 
I henhold til utskrift fra matrikkelen finner vi ingen tinglyst avtale om bygging på eiendommen 10/240 som er 
utskilt fra hovedeiendommen 10/21. Dette kan imidlertid være lagt inn som en del av jordskifte fra tidligere. Det 
er imidlertid ingen festetomt. 
 
Slik naustet står i dag skiller det seg ut fra resten av naustrekka, da det har buet tak. Det er i søknaden ikke nevnt 
noe om hvordan naustet skal rehabiliteres, men det vil sannsynligvis bli snakk om oppbygging av nytt naust som 
står i stil med resten av naustrekka. Det er selvsagt krav om byggesøknad, dersom naustet sin form skal endres. 
Det kan også tillegges at det ikke finnes noen søknader/tillatelse for oppføring av eksisterende naust. Dette kan 
imidlertid skyldes at naustet er oppført før 1967 og dermed før plan- og bygningsloven ble gjort gjeldende. 
 
I og med at det allerede står et naust på tomta som tilhører søkerne, så finner rådmannen at det er naturlig at eier 
av naustet også får kjøpe tomt. Tomta er på ca. 150 m2, som er samme størrelse som for de andre sjøhustomtene 
i området. 
 
Når det gjelder pris for tomta, så ligger tomta i et område som ligger sentralt og er enkelt å bebygge. Det bør 
derfor settes en pris som avspeiler markedsverdien for en sjøhustomt i området. Det tilrås at tomteprisen settes til 
kr. 50.000,- m/tillegg av omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. 
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INNGÅELSE AV AVTALE MED KRISESENTER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune søker om deltakelse i Trondheim krisesenter. 
For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet. 
Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i økonomiplan 2015-2019. 
 
Eller: 
 
Frøya kommune inngår avtale med Krisesenter for Orkdal og omegn. 
For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet. 
Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i økonomiplan 2015-2019. 
 
Saksopplysninger: 
 
Fylkesmannen i Sør Trøndelag hadde i 2013 tilsyn i Frøya kommune i forhold til krisesenterloven. Det ble da 
avdekket at avtalen kommune per tiden har med Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) ikke er 
dekkende for å ivareta lovpålagt tjeneste etter krisesenterloven. « Lov om kommunale krisesentertilbod» § 2 
spesifiserer kommunens forpliktelser til å ha et krisesentertilbud som kan benyttes av personer utsatt for vold og 
trusler om vold i nære relasjoner. 
 
Frem til 2007 sto kommunen selv fritt til å bestemme om en skulle støtte et krisesenter eller ikke. Gjennom 
Ot.prp. nr. 96 er dette omgjort til å bli et lovkrav, med ikrafttredelse 01.01.10. Det er i sammen prp. behandlet 
spørsmål om finansiering «Departementet meiner på bakgrunn av dette at krisesentertilbodet ved ei lovfesting 

bør gå frå å vere finansiert med 80 prosent frå ei statleg øyremerkt løyving og med 20 prosent frå dei frie 

midlane til kommunane, til å bli finansiert gjennom rammetilskotet til kommunane. Dette gir samsvar mellom 

fagleg og finansielt ansvar.» 

 
Orkanger og omegn krisesenter har samarbeidsavtale med Orkdal, Agdenes, Skaun, Meldal, Hemne, Oppdal, 
Rindal, Rennebu, Hitra, Snillfjord, Ørland, Røros, Holtålen, Åfjord, Bjugn, Rissa, Roan. Driftstilskuddet 
fordeles på deltakerkommunen ut fra innbygger tall og vil for Frøya kommune utgjøre kr. 231.000. 
Trondheim Krisesenter er eid av Trondheim kommune og hadde i fjor en driftskostnad på kr 8,5 mill. Dette ble 
fordelt ut fra innbyggertall i kommunene som har knyttet seg til dette krisesenteret. (Malvik, Melhus, Klæbu og 
Midtre Gauldal) For Klæbu kommune, som har et innbyggertall på 5970, utgjorde det en egenandel på kr. 
231.000. Hvis Frøya kommune ønsker å knytte seg til Trondheim krisesenter må det søkes om dette gjennom 
rådmannen i Trondheim, og det vil bli gjort en ny kostnadsvurdering da det vil bli flere innbyggere å fordele 
driftskostnadene på. Det er derfor per i dag ikke avklart hva denne kostnaden vil bli, men det vurderes at denne 
ikke vil bli høyere enn kostnaden ved å knyttes seg til Orkanger og omegn krisesenter. 
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Vurdering: 
 
Krisesenteret er et beredskapstilbud som mennesker i en krisesituasjon kan oppsøke direkte uten timeavtale eller 
henvisning fra lege eller andre tjenester.  Tilbudet omfatter: 
• Råd og veiledning  
• Dagtilbud for mennesker som trenger støtte, råd og veiledning 
• Midlertidig heldøgns bosted for kvinner og menn adskilt.   
  Botilbudet er gratis, med unntak av utgifter til mat. 
Vold i nære relasjoner rammer hardt og kan ha alvorlige følger for de som opplever den. Denne type vold har 
minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og den psykiske volden som utøves ofte rå og 
brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd fordi den utøves av et menneske som en i utgangspunktet har 
et nært forhold til. Og for det tredje foregår det ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i sitt eget hjem. 
Tilbudet om krisesenter er i tillegg til å være et lovkrav et viktig tilbud for kommunens innbyggere, slik at de 
personer som det gjelder blir ivaretatt på en trygg og god måte. De skal oppleve å bli møtt med respekt og 
troverdighet av mennesker som kan opptre profesjonelt i en vanskelig situasjon. 
 
Rådmannen tilrår å søke om å knytte Frøya kommune til Trondheim Krisesenter. 
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SØKNAD OM BRUK AV KOMMUNEVÅPEN UNDER VAREMERKET "FRØYAS"  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Søknad om bruk av kommunevåpen under varemerket «Frøyas» avslås. 
 
Vedlegg: 
 
Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommunens og kommunens våpen og flagg: 
http://www.ks.no/PageFiles/3796/veileder_kommunevaapen.pdf 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøyas AS søker om tillatelse til å benytte Frøya kommune sitt kommunevåpen på sine produkter. Dette er 
lakseprodukter som markedsføres, distribueres og selges i supermarkeder i Norge, Sverige, Sveits, Tyskland og 
Korea. Firmaet forela forespørsel om bruk av kommune våpenet i august 2012, og daværende rådmann skal 
muntlig ha stilt seg bak dette. Det forelå imidlertid ingen skriftlig søknad på det tidspunktet.   
 
Frøya kommune vedtok i sak 46/09 bruk av «Normalregler for bruk av kommunevåpen», behandlet av 
kommunestyret 26.03.09. 
En generell og overordnet bestemmelse i bruksreglene er at våpenskjold og flagg alltid skal 
framstå 
·         som viktige symboler for fylkeskommunen/kommunen 
·         på en klar og entydig måte 
·         med en tilfredsstillende kvalitet 
·         uten å være plassert sammen med uvedkommende kjennetegn, bilder eller tekst. 
 
Vurdering: 
 
Vedlagte veileder utdyper normalreglene og deres virkeområde. 
Kommune har enerett til bruk av sitt kommunevåpen, og dette brukes normalt sett som identifikasjonsmerke eller 
eiermerke på kommunalt eide gjenstander. Ingen andre kan bruke kommunevåpenet som sine egne merker, eller 
for å kjennetegne seg eller sin virksomhet. Kommune kan derimot gi andre tillatelse til å bruke våpenet, da først 
og fremst tenkt i dekorativt øyemed. Det er derimot mer betenkelig å tillate private å bruke kommune våpenet i 
kommersiell sammenheng, blant annet i markedsføring og reklame. Om det gis en slik tillatelse, må det samtidig 
vurderes opp mot likhetsprinsippet i offentlig forvaltning, da det ikke skal skje usaklig forskjellsbehandling. Å 
tillate alle som søker om det å benytte kommunevåpenet vil svekke kommunevåpenets funksjon som et særlig 
kjennetegn for offentlig myndighetsutøvelse. 
 
Når private får bruke kommunevåpenet på sine produkter, kan det gi inntrykk av at kommune står bak. Dette kan 
da misforstås slik at kommune garantere for kvalitet, sikkerhet og pålitelighet. Skulle det i slike tilfeller oppstå 
feil og skader, kan kommune risikere skarp kritikk og i ytterste konsekvens få søksmål rettet mot seg. 
 
Rådmannen tilrår å avslå søknad om bruk av kommunevåpenet på Frøyas AS sine produkter. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TURID BERGET  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune. 
  
1. Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges:_______________________________. 
 
2. Evt. vararepresentant dersom Ola Vie går inn som fast medlem:________________. 
 
3. Leder i Overskattetakstnemnda velges:_____________________________________. 
 
4. Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges:_________________________. 
 
5. Evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn som fast 

representant:________________________. 
 
6. Til meddommer i Tingretten foreslås:______________________________________. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Turid Berget om fritak fra politiske verv datert 18.06.14. 
 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Turid Berget søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden med bakgrunn i at hun 
flytter fra kommunen:   

• Fast medlem i kommunestyret. 
• Leder i Overskattetakstnemnda. 
• Representant fra Sørværa i Trafikkrådet. 
• Meddommer i Tingretten. 

 
Vurdering: 
 
Dersom repr. Turid Berget får innvilget fritak ut perioden vil: 
 

• Ola Vie komme inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden. 
• Torbjørn Reppe komme inn som 3. varamedlem til kommunestyret. 
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Flg. nyvalg må foretas: 
 

• Valg av fast medlem i Overskattetakstnemnda. 
• Valg av leder i Overskattetakstnemnda. 
• Valg av representant i Trafikkrådet fra Sørværa evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn 

som fast representant. 
• Forslag på meddommer i Tingretten 

 
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten 

uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”  

 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  varamedlemmer inn i den 

nummerorden de er valgt.” 

 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 
Vurdering: 
 
Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune. 
  

• Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges:__________________________. 
• Evt. vararepresentant dersom Ola Vie går inn som fast medlem:____________. 
• Leder i Overskattetakstnemnda velges:________________________________. 
• Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges:______________________. 
• Evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn som fast 

representant:________________________. 
• Til meddommer i Tingretten foreslås__________________________________. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - EVA MARIE HAMMERVIK  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen 
kommune. 
  
1. Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage 

velges_____________________________. 
 
2. Frøya kommune foreslår Miljøkonsulent Øyvor Helstad som meddommer til utvalg for 

Jordskiftesaker for resten av perioden. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Eva Marie Hammervik om fritak fra politiske verv datert 22.07.14. 
 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Eva Marie Hammervik søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden med bakgrunn i 
at hun flytter fra kommunen:   

• Varamedlem til kommunestyret. 
• Varamedlem for Ola Vie i Samarbeidsutvalget ved Nesset barnehage. 
• Jordskiftedommer til utvalg av jorskiftesaker. 

 
Vurdering: 
 
Dersom repr. Eva Marie Hammervik får innvilget fritak ut perioden vil: 
 

• Brit Ingeborg Hestnes Vie komme inn som 4 varamedlem til kommunestyret ut perioden. 
 
Flg. nyvalg må foretas: 
 

• Valg av varamedlem for Ola Vie i samarbeidsutvalget for Nesset barnehage. 
• Forslag på jordskiftedommer til utvalg for Jordskiftesaker. 

 
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten 

uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”  

 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  varamedlemmer inn i den 

nummerorden de er valgt.” 

 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 
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Vurdering: 
 
Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune. 
  
• Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage velges______. 
• Forslag på jordskiftedommer til utvalg for Jordskiftesaker. Miljøkonsulent Øyvor Helstad er forespurt og 

sagt ja. 
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SUPPLERING/NYVALG TIL NEMNDER, RÅD OG UTVALG GRUNNET DØDSFALL  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende valg gjøres til de nemnder, råd og utvalg som repr. Tor Pettersen var medlem av: 
 
1. Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges:_________________________. 
 
2. Evt. vararepresentant dersom Gunn Heidi Hallaren går inn som fast medlem:__________________. 
 
3. Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges:____________________. 
 
4. Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges:______________. 
 
5. Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og Bodil 

Hammerdal vil gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt. 
 
6. Varamedlem for Heidi Madsvåg fra Kommunalt Brukerråd i Trafikksikkerhetsutvalget velges 

Kirsten Rønquist Antonsen som også er forespurt. 
 
Vedlegg: 
 
Div. vedlegg. 
 
Saksopplysninger:   
 
Etter at repr. Thor Pettersen døde tidligere dette år, er det ikke foretatt supplering til de nemner, råd og utvalg 
han var politisk representert i.   

• Fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten. 
• Fast medlem i Kommunalt brukerråd. 
• Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda. 
• Varamedlem for Heidi Madsvåg fra KBR i Trafikksikkerhetsutvalget. 
• Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere. 
 
I tillegg var Pettersen vararepresentant til kommunestyret. 
 

Vurdering: 
 
• Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges:___________________________. 
• Evt. vararepresentant dersom Gunn Heidi Hallaren går inn som fast medlem:_________. 
• Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges:_________. 
• Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges:__________________. 
• Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og Bodil Hammerdal vil 

gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt. 
• Varamedlem for Heidi Madsvåg fra KBR i Trafikksikkerhetsutvalget velges Kirsten Rønquist Antonsen 

som også er forespurt. 
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RESSURSKREVENDE BRUKER, HJEMMEBASERTE TJENESTER - UTVIDET BRUKERSTYRT 
PERSONLIG ASSISTANSE. ØKNING BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE 
 
 
Saken er untatt offentlighet og vil bli kopiert og omdelt i formannskapsmøte. 
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ØKNING AV TJENESTETILBUD -  BPA  
 
 
Saken er untatt offentlighet og vil bli kopiert og omdelt i formannskapsmøte. 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/908    
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Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.07.14  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 01.07.14 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 01.07.14. 

 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
 

Formannskapet: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

Møtedato: 
01.07.2014 

Møtetid: 
09.00 – 13.35 

Av utvalgets medlemmer møtte 
7 av 7  

Fra og med sak:  118/14 
Til og med sak:  127/14 
 
 
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 
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Merknader: 
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2. Sak 127/14 ble behandlet etter sak 124/14, men protokollen er ført som om sakslisten ble fulgt. 
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Sekretær 
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118/14  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.06.14  
 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte 17.06.14 godkjennes som framlagt, men det bes om presisering av sak 111/14 hvor 
rådmannens innstilling falt enstemmig. 
 
Enstemmig 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 17.06.14 godkjennes som framlagt. 
 
  
119/14  
SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - ESPEN NILSEN AS  
 
 
Vedtak: 
 
Frøyas kommunale næringsfond støtter Espen Nilsens AS søknad til å bygge ut kai på Uttian, med 
200 000 kroner under den forutsetning at prosjektet gjennomføres i tråd med gjeldene retningslinjer for 
fondet. 
 
Enstemmig 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøyas kommunale næringsfond støtter Espen Nilsens AS søknad til å bygge ut kai på Uttian, med 200 000 
kroner under den forutsetning at prosjektet gjennomføres i tråd med gjeldene retningslinjer for fondet. 
 
  
120/14  
BUDSJETT TIL FRIVILLIGSENTRALEN  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Driftsbudsjett til Frivilligsentralen 2014 vedtas.  
Rådmannen bes finne inndekning for dette innenfor årets budsjett, og evt komme tilbake med en 
bevilgningssak dersom dette ikke er mulig. 
 
Enstemmig 
 
Formannskapets behandling i møte 01.07.14: 
 
Repr. Aleksander Søreng ba om vurdering av sin habilitet og ble enstemmig kjent inhabil til sakens behandling. 
 
Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 
”Driftsbudsjett til Frivilligsentralen 2014 vedtas.  
Rådmannen bes finne inndekning for dette innenfor årets budsjett, og evt komme tilbake med en bevilgningssak 
dersom dette ikke er mulig.” 
 
Votering: 
Omf. forslag:  Enstemmig 
Rådmannens forslag:  Fikk ingen stemmer 
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Innstilling: 
 
Driftsbudsjett til Frivilligsentralen 2014 vedtas. Formannskapet bevilger kr. 355.300  
til Frivilligsentralen for drift til resten av 2014.  Midlene tas fra disposisjonsfondet. 
 
  
121/14  
SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE 2014  
 
 
Vedtak: 
 
Mausund IL tildeles midler til gjennomføring av ”Ut i Havet” festivalen. Størrelse på tildelingen er på         
kr 50 000,-. Det er avsatt penger til festivalstøtte i årets budsjett. 
 
Enstemmig 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Mausund IL tildeles midler til gjennomføring av ”Ut i Havet” festivalen. Størrelse på tildelingen er på kr 
50 000,-. Det er avsatt penger til festivalstøtte i årets budsjett. 
 
  
122/14  
SØKNAD OM MIDLER TIL OPPARBEIDELSE AV FELLESOMRÅDE I DYRVIK BOLIGFELT 
ÅKERVIKHAUGAN  
 
 
Vedtak: 
 
Søknaden om midler til opparbeidelse av fellesområder i Dyrvik boligfelt Årvikhaugan avslåes grunnet 
mangel på midler til slike formål i virksomhet kultur. 
 
Enstemmig 
 
Formannskapets behandling i møte 01.07.14: 
 
Ordfører Berit Flåmo ba om vurdering av sin habilitet og ble enstemmig kjent habil til sakens behandling. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Søknaden om midler til opparbeidelse av fellesområder i Dyrvik boligfelt Årvikhaugan avslåes grunnet mangel 
på midler til slike formål i virksomhet kultur. 
 
  
123/14  
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL EUROGYM 2014  
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet avslår søknaden om støtte til Eurogym 2014. 
 
Enstemmig 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet avslår søknaden om støtte til Eurogym 2014. 
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124/14  
SØKNAD OM STØTTE TIL IDRETTENS HEDERSDAG 2015  
 
 
Vedtak: 
 
Det er prisverdig at idrettsrådet jobber med Idrettens hedersdag, og vi ser frem til at dette arrangementet 
kan realiseres. Budsjettet som er lagt frem virker i utgangspunktet noe uferdig, og vi antar at det er mulig 
å finne flere inntektsposter. 
Det innvilges gratis halleie samt tilsammen 9000 kr til ekstra strøm og lyd/lys. Midlene tas fra ubundet 
disposisjonsfond.  
Kultur og næring bes i tillegg vurdere muligheten til å bidra med midler fra eget budsjett til dette 
arrangementet. 
 
Enstemmig 
 
Formannskapets behandling i møte 01.07.14: 
 
Ap/Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 

 
«Det er prisverdig at idrettsrådet jobber med Idrettens hedersdag, og vi ser frem til at dette arrangementet kan 
realiseres. Budsjettet som er lagt frem virker i utgangspunktet noe uferdig, og vi antar at det er mulig å finne 
flere inntektsposter. 
Det innvilges gratis halleie samt tilsammen 9000 kr til ekstra strøm og lyd/lys. Midlene tas fra ubundet 
disposisjonsfond.  
Kultur og næring bes i tillegg vurdere muligheten til å bidra med midler fra eget budsjett til dette 
arrangementet.» 
 
Votering: 
Ap/Høyres forslag  Enstemmig 
Rådmannens forslag:   Fikk ingen stemmer 
 
Forslag til vedtak: 
 
Søknaden avslåes på bakgrunn av manglende midler til slike tiltak i kommunens budsjett. 
 
  
125/14  
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Ordfører orienterte om:   

- møte med Sarepta, forhandlinger i august. Sak for nedsetting av forhandlingsutvalg må behandles i 
formannskapet i august. 

- arbeidet med helhetlig idrettspark 
Konklusjon:  
Formannskapet åpner for at innendørs 11-bane utredes dersom dette ikke medfører ekstra kostnader. 

 
Spørsmål fra Alesander Søreng: Er midlene bevilget fra planforum oppbrukt? - kommunevåpnet mangler fortsatt 
ved rundkjøringa i Hamarvik. 
 
Svar: Midlene er ikke brukt opp og det arbeides med å få svar fra Veivesenet før vi kan foreta beplantning ved 
rundkjøringa. 
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126/14  
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
Drøftingssaker: 
 

- Ressurskrevende brukere – nivå på tjenesteyting i egen bolig. Møtet ble lukket under denne delen av 
orientering jfr. Kommunelovens § 41, pkt 4.    

- Budsjett 2015 – politiske føringer/prioriteringer  
 
Orienteringssaker: 

- Kitt Julie Hansen orienterte om status for arbeidet med Veinavn  
 

- Arthur Gipling orienterte om status for arbeidet med boligpolitisk boligplan 
 
Konklusjon: Sak om rullering av boligplan ønskes til politisk behandling. 
 

- Prosjektet ”Administrativ utvikling”.  
 
Spørsmål fra Arvid Hammernes: Er det kommunen som er innkjøper av flygel til kultur- og kompetansesenteret? 
 
Svar: Rådmannen kommer tilbake med svar på spørsmålet. 
 
  
127/14  
"BLÅ - LIVET VED HAVET" DUMMY  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Frøya kommune går inn for deltakelse i prosjektet med forutsetning av at andre innbudte aktører 

også fatter posetivt vedtak i saken. 
2. Prosjektet finansieres med kr. 50.000,- som hentes fra Disposisjonsfondet. 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
1. Frøya kommune går inn for deltakelse i prosjektet med forutsetning av at andre innbudte aktører også fatter 

posetivt vedtak i saken. 
2. Prosjektet finansieres med kr. 50.000,- som hentes fra Disposisjonsfondet. 
 
  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Svanhild Mosebakken Arkiv: C10 &30  

Arkivsaksnr.: 14/373    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KULTURPLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2014 – 2019  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar «Kulturplan 2014 – 2019» i samsvar med styringsgruppas 
forslag datert 26.06.14. 

2. Formannskapet/kulturstyret utarbeider prioritetsliste for gjennomføring av tiltak 
for hvert år i planperioden 2014 – 2019. 

3. Rådmannen rapporterer om gjennomføring av tiltakene i planen i den årlige 
årsmeldingen til kommunestyret.  

4. Planen rulleres en gang i hver kommunestyreperiode. 
 

 

Vedlegg: 
 

Kulturplan for Frøya kommune 2014 – 2019 

Tids- og aktivitetsplan for arbeidet med planen 

Oversikt over høringsuttalelser 

 

Saksopplysninger:   
 

Formannskapet gjorde i sak 63/14, i møte 08.04.14. følgende vedtak: 

 
1. Arbeidet med å utvikle kulturplan for Frøya kommune starter umiddelbart og skal være sluttført 

innen 1. oktober 2014.  

2. Arbeidet blir utført av en styringsgruppe med følgende medlemmer: 

• Rådmann (leder) 

• Kommunalsjef 

• Kultursjef 

• Tillitsvalgt 

• Representanter for kulturlivet 

3. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern faglig bistand til arbeidet innenfor en 

kostnadsramme på kr 95 000, som blir dekket av konto 12702.1101.120 – Andre 

konsulenttjenester. 



 

Formannskapet er referansegruppe for styringsgruppa, og holdes fortløpende orientert om 

arbeidet, gjerne på hvert formannskapsmøte. 

Næringsforeningen inviteres inn i styringsgruppa med en representant.  

 

På grunnlag av formannskapets vedtak ble styringsgruppa satt sammen med følgende 

medlemmer: 

 

• Hans Anton Grønskag  Representant for kulturlivet 

• Per Olav Sandvik   Representant for kulturlivet 

• Oddgeir Storø   Frøya Idrettsråd 

• Maciej Karpinski   Kultur- og næringssjef 

• Roger Fredheim   Kommunalsjef 

• Knut Arne Strømø   Seniorkonsulent 

• Ann Kathrin Silset  Ansattrepresentant 

• Oddrun Englund   Frøya Næringsforum 

• Svanhild Mosebakken (leder) Rådmann  

Bjørgulv Noraberg har vært ekstern rådgiver og sekretær for styringsgruppa. 

Gruppa hadde sitt første møte 25.04.14, og avsluttet arbeidet 26.06.14. I perioden har 

styringsgruppa hatt fem møter, utkast til plan har vært behandlet på åpent møte 15.05.14, den 

har vært utlagt på høring i perioden 28.05.14. – 16.06.14 og har vært behandlet i 

formannskapet/kulturstyret (som referansegruppe). 

Det ble gitt 11 høringsuttalelser, som er behandlet i styringsgruppa og i noen grad innarbeidet 

i det forslaget til kulturplan som nå legges fram.  

Vedlagt saken følger tids- og aktivitetsplan for arbeidet med kulturplanen og oversikt over 

høringsuttalelser. 

Styringsgruppa har forutsatt at planen, når den er vedtatt i kommunestyret, gis en 

«profesjonell» utforming med bilder og grafisk profil.  

 

Vurdering: 
 
Planen er første generasjons kulturplan for Frøya kommune. Den har blitt utarbeidet på kort 

tid, noen vil kanskje si for kort. På den annen side har det vært et konsentrert og intenst 

arbeid som er utført, både av styringsgruppa og andre med interesse for både det kommunale 

og frivillig kulturlivet på Frøya.  

Arbeidet har gitt rådmannen og styringsgruppa god kunnskap om det allsidige kulturlivet 

som finnes i kommunen vår. Rådmannen er imponert over det arbeidet som er nedlagt av 

styringsgruppa og andre som har gitt innspill til planen.  

Mange av innspillene til planen er detaljerte og konkrete. Styringsgruppa har søkt å balansere 

de ulike kapitlene/temaene i planen, og har ikke funnet å kunne ta inn alle innspillene. De vil 

imidlertid være med når tiltakene skal gjennomføres. 

Det er viktig at planen blir et «aktivt» dokument. Det blir derfor lagt opp til at de tiltakene 

som ligger i planen blir prioritert årlig av formannskapet/kulturstyret, og rapportert av 

rådmannen i de årlige årsmeldingene. Eventuelt kan det lages en egen «kulturmelding» som 

mer detaljert beskriver gjennomføringen av tiltakene.   



 

 

 

 

 

 























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sten Kristian Røvik Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/933    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

BUDSJETTJUSTERING - RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Reserverte tilleggsbevilgninger økes med kr. 300 000,-. 

Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
 

 

Vedlegg: 
 

Ingen. 

 

Saksopplysninger:   
 

I budsjett 2014 var det avsatt/budsjettert kr. 550 000,- til reserverte tilleggsbevilgninger. 

Beløpet er i sin helhet benyttet pr. 30.06.2014, noe som medfører at alle saker må fremlegges 

overfor kommunestyret for endelig vedtak. 

 

Vurdering: 
 

Hensikten med resreverte tilleggsbevilgninger er at det i forbindelse med behandling av 

«små» hastesaker endelige vedtak kan fattes i formannskapet. Dette gjelder beløpsmessig 

«små» enkeltvedtak og en reserve ved behov for rask behandling. I den anledning foreslås en 

reserve på kr. 300 000,-.     

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/19    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KJØP AV NY BRANNBIL/RØYKDYKKERBIL  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommunestyre viser til tidligere vedtak i sak 6/14 og de anbud som nå er 
innkommet både på nye biler og en brukt bil. Kommunestyret ser det som viktig at 
Frøya Brann og redning nå bygges opp med nytt moderne utstyr for å møte de 
utfordringer man har som følge av økning av i antall større bygge og ikke minst 
befolkningsøkningen. 
 
Kommunestyret vedtar følgende innkjøp av nytt/brukt bilmateriell og utstyr: 
 
Ny brannbil inkludert opsjoner : kr. 2.200.000,- 
Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner) : kr.    547.000,- 
Kjøp av brukt bil fra Braco A/S : kr.    365.000,-  
Sum     : kr. 3.112.000,- 
+ mva     : kr.    778.000,-   
TOTALT    : kr. 3.890.000,- 
 
Dette finansieres på følgende måte: 
 
Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14   : kr. 2.255.000,- 
Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil) : kr.    641.000,- 
Forsikringsoppgjør i 2014     : kr.    245.000,- 
Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet : kr.    749.000,- 
TOTALT       : kr. 3.890.000,- 
 
Det forutsettes at det før budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplanen for 2015 – 
2018 fremlegges utredning som viser løsning for ny brannstasjon på Sistranda og 
Nordskag. Dette for at man skal kunne ha en tilfredsstillende brannstasjonsløsning ved 
anskaffelse av nye biler og utstyr. 
 



 

Vedlegg: 
 

Særutskrift fra kommunestyresak 6/14 

Anbudsprotokoll – Røykdykkerbil 

Anbudsprotokoll - Brannbil 

 

Saksopplysninger:   
 

I januar 2014 ble bil 2 ved hovedstasjonen vraket og det ble i kommunestyret vedtatt å gå til 

innkjøp av ny brannbil og vaktbil(kommandobil). Særutskrift følger vedlagt. 

Begge innkjøpene har vært ute på anbud med anbudsfrist 6. juni 2014. Anbudsprotokoller 

følger vedlagt. 

 

Vurdering: 
 
Det er nå antatt anbud på røykdykkerbil, men bilen er ennå ikke satt i bestilling. Bakgrunnen 

for at det er innhentet anbud på røykdykkerbil er med bakgrunn i avgiftssystemet. En bil som 

registreres som røykdykkerbil er avgiftsfri, men det må betales moms og vi sparer på denne 

måten ca. 319.000,-. Vi kan så selge bilen etter 3 år og sette inn setene som medfølger bilen 

uten ekstra avgift for dette. Denne ordningen er under revisjon og vi vet ikke når denne 

bestemmelsene vil bli endret. 

 

Røykdykkerbilen som er antatt er samme merke som vi har i dag, nemlig en Mitsubishi 

Pajero. Kostnaden for denne blir kr. 547.000,- + mva dvs. kr. 683.000,-. Dette inkluderer 

service og røykdykkerstoler(inkludert i opsjonsprisen). Vi vil ikke få momskompensasjon for 

kjøp av denne bilen så lenge vi har fått avgiftsfritak. Avgiftsfritaket utgjør kr. 455.000,- og 

med fradrag av momsen som ikke kompenseres(136.000) sparer vi kr. 319.000,- . I tillegg vil 

vi så etter 3 år kunne selge bilen som personbil og sannsynligvis oppnå prisen vi betalte for 

bilen kr. 418.000,-. Det er imidlertid lite aktuelt å selge bilen etter 3 år med den kjørelengden 

vi vil ha som kommandobil/vaktbil, slik at bilen sannsynligvis vil bli brukt i denne tjenesten 

langt utover 3 år. 

 

Vi har også mottatt anbud på kjøp av ny brannbil. Her er det innkommet to anbud, men her er 

det foreløpig ikke antatt anbud. Dette vil skje tidlig i august. Anbudene er ikke gjennomgått 

men de to anbudene for begge anbyderne gjelder to alternative chassis, henholdsvis Mercedes 

og MAN. Begge alternativene er tilbudt av begge anbyderne. Prisen varierer fra  

kr. 1.972.000,- til kr. 1.803.000,- ekskl. mva. Her vil man oppnå momskompensasjon. I 

tillegg kommer en del utstyr som skumutstyr, frigjøringsutstyr, vinsj m.m. so har en pris på 

ca. kr. 400.000,-. For rimeligste alternativ(anbud) vil derfor totalprisen bli på ca.  

kr. 2.200.000,- ekskl. mva. 

 

Vi har nå i en overgangsfase leid bil fra Braco(bilen som ble leid fra Kristiansund i startfasen 

er tilbakelevert pga. en del mangler). Bilen som nå leies er en 90 modell som kun har en 

kjørelengde på 23000 km. Dette er en bil som er fullt renovert og som kan gå i mange år. Vi 

har i dag en bil på Nordskag fra 1984 og som ikke har vanntank. Som følge av dette kan ikke 

mannskapsstyrken på Nordskag foreta røykdykking før en av bilene fra hovedstasjonen på 

Sistranda er på plass. Bestemmelsene her er at bilen må ha en minimumsvannmengde på 

2000 liter for at man kan igangsette røykdykking. 



 

På Nordskag har man i dag ikke brannstasjon som tilfredsstiller dagens krav og her vil nå 

industrivernet ved Innovamar bygge ny stasjon, hvor Frøya brannvesen er tilbudt å leie plass 

for bil og utstyr til brannvesnet. Med dette som utgangspunkt kan vi så også ha en større bil 

på Nordskag som tilfredsstiller kravet til røykdykkerinnsats. Det vil derfor være aktuelt å 

kjøpe bilen vi leier fra Braco og plassere denne på Nordskag, evt. flytte dagens bil på 

hovedstasjonen til Nordskag. Det siste alternativet kan være det mest aktuelle alternativet 

pga. av at den leide bilen krever tungbilsertifikat, mens dagens bil på Sistranda kan kjøres 

med C1- sertifikat som følge av at den er registrert som maskinredskap. På sikt vil det 

imidlertid bli aktuelt også med ny bil på Nordskag(fremskutt enhet), men selvsagt med en 

forutsetning at den har 2000 liters tank. 

 

For Sistranda sin del er det ikke mulig å få en brannbil som går inn i garasjen hvor den 

vrakete bilen var plassert. I dag leier vi derfor ekstra garasje fra Siholmen A/S, men denne er 

uisolert, slik at her må det foretas en utbedring skal vi kunne ha en isolert garasje som 

hindrer frost på pumper m.m. En utredning om fremtidig plassering av brannstasjon og evt. 

leie eller bygge ny stasjon på Sistranda vil bli fremlagt i egen sak i september. 

 

Ut fra vedtaket i kommunestyret i sak 6/14 ble det bevilget totalt kr. 2,5 mill inkludert 

forsikringsoppgjør for den vraka bilen. Forsikringsoppgjøret ble på kr. 245.000,- etter fradrag 

for egenandelen på kr. 5.000,-. Dette betyr at vi allerede har vedtak på et låneopptak på  

kr. 2.255.000,-. 

 

Vi har mottatt tilbud fra Braco om kjøp av bilen vi leier på kr. 365.000,- + mva. Dette er 

rimelig i forhold til kjørelengde og den stand bilen har. Bilen er også gjennomgått ved Fosen 

Verkstedservice. Vi har også en pris på månedsleie på kr. 10.000,- + mva. Ved en 

leveringstid på ny bil på 10 mndr. betyr dette en totalleie på kr. 100.000,- + mva i denne 

perioden. 

 

Slik finansieringen er vedtatt for 2014 i k.sak 6/14 er det ikke behov for tilleggsfinansiering i 

år som følge av at ny brannbil har en leveringstid på minimum 9-10 mndr. Dette betyr at 

bilen tidligst kan leveres i juni 2015. I henhold til anbudet skal kun chassis betales ved 

ankomst til leverandørens verksted, mens resten betales ved levering av komplett oppbygd 

bil. 

 

Med bakgrunn i ovenstående får man følgende beregning av total innkjøpspris for ny 

brannbil, ny røykdykkerbil(kommandobil) og kjøp av brukt brannbil fra Braco A/S. 

 

Ny brannbil inkludert opsjoner : kr. 2.200.000,- 

Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner) : kr.    547.000,- 

Kjøp av brukt bil fra Braco A/S : kr.    365.000,-  

Sum     : kr. 3.112.000,- 

+ mva     : kr.    778.000,-   

TOTALT    : kr. 3.890.000,- 

 

Dette finansieres på følgende måte: 

 

Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14  : kr. 2.255.000,- 

Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil) : kr.    641.000,- 



Forsikringsoppgjør i 2014    : kr.    245.000,- 

Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet : kr.    749.000,- 

TOTALT      : kr. 3.890.000,- 

 

Rådmannen ser det som svært viktig at Frøya Brann- og redning nå bygges opp med nytt 

moderne utstyr for å møte de utfordringer man har som følge av økning av i antall større 

bygge og ikke minst befolkningsøkningen. Dette avspeiler også økning i antall utrykninger 

man har pr. år. Det må også tillegges at brann- og redning er tillagt betydelig større 

ansvarsområder enn tidligere som følge av lang utrykningstid for politiet , samt utvidet 

medisinsk hjelp gjennom prosjektet «Mens vi venter på ambulanse). 

 

 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/848    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

FORHANDLINGSUTVALG FOR VINDKRAFT  
 

 

Forslag til vedtak: 
Formannskapet oppnevner forhandlingsutvalg vedrørende forhandlinger med Sarepta 
Energi om utbygging av vindkraft på Frøya. Det forutsettes at allerede inngått avtale 
fra 2005 danner grunnlaget for forhandlingene 
 
Følgende forhandlingsutvalg oppnevnes: 
1. Politiker 
2. Politiker 
3. Rådmannen oppnevner 
4. Rådmannen oppnevner 
 

 

Vedlegg: 
 

Inngått avtale mellom Frøya Kommune og TrønderEnergi/NTE, datert 14.11.2005. 

 

Saksopplysninger:   
 

Sarepta Energi er gitt konsesjon for utbygging av vindkraft på Frøya. Dette gjelder utbygging 

som er redusert i forhold til de første planene og konsesjonen omfatter nå 23 vindmøller i en 

del av område som tidligere var omsøkt. 

 

Vurdering: 
 
Ved tidligere konsesjonssøknad som omfattet 63 vindmøller ble det inngått avtale mellom 

Frøya kommune og TrønderEnergi/NTE(som den gang var søker) om kompensasjon i 

forbindelse med denne utbyggingen. Dette gjelder tilskudd til kaibygging, 

engangskompensasjon, dekning av kommunale utgifter til regulering, samt at omlegging av 

vegen på Flatval er omtalt i eget punkt. 

 

Avtalen har også bestemmelser vedrørende regulering av kompensasjonen ved en evt. 

redusert utbygging. 

 



Sarepta Energi har nå tatt kontakt med kommunen for å få avklart en del forhold omkring 

utbyggingen og ikke minst den avtalen som tidligere er inngått. De har derfor et ønske om 

forhandlinger og det er avtalt møte på Frøya den 13. august. Det bør i denne forbindelse 

oppnevnes et forhandlingsutvalg fra kommunen som består både av representanter fra 

administrasjonen og politikere.  

 

Formannskapet bør derfor oppnevne et forhandlingsutvalg som består av 2 politikere 

oppnevnt av formannskapet og 2 representanter fra administrasjonen som rådmannen 

utpeker. 

 

 

 

 











 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 14/327    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 

NAUSTTOMT I AVLØYSVÅGEN  
 
 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune selger sjøhustomt fra eiendommen Gnr. 5, bnr. 10 til Beate og Per Gunnar 
Ørndahl. Tomta begrenses til 100 m2 og det forutsettes at det bygges sjøhus for lagring av 
utstyr og ikke naust på tomta. Dette for å unngå betydelig terrenginngrep. Videre forutsettes 
at det opparbeides ny gangadkomst til småbåtanlegget som krysser tomta, slik at denne 
adkomsten blir opprettholdt. 
Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og kjøper betaler alle omkostninger ved 
eiendomsoverdragelsen. 
 
 

Vedlegg: 
 
Søknad fra Beate og Per Gunnar Ørndahl, datert 20.03.2014 
Kart i målestokk 1:1000 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 
Beate og Per Gunnar Ørndahl søker om kjøp av sjøhustomt på Avløs. Den omsøkte tomta 
ligger i et område som er avsatt til sjøhustomtområde i kommuneplanens arealdel 
 

Vurdering: 
 
Tomta som omsøkes ligger tett opp til et annet sjøhus og ligger i et sterkt skrånende terreng. 
Den egner seg ikke som tomt til naust for lagring av båt, men er fullt brukbar til sjøhus for 
lagring av fiske- og sjøutstyr.  
 
Tomta vil ligge tett opp til en felles småbåthavn, slik at liggekai vil være ivaretatt ved denne 
marinaen. Rådmannen vil innstille på at det selges tomt som omsøkt og at tomtestørrelse 
begrenses til 100 m2. Tilsvarende nabotomt er på 80 m2. 



 
Når det gjelder pris for sjøhustomter har kommunen hatt ulik praksis når det gjelder 
prisfastsettelse. Imidlertid er den omsøkte tomta svært vanskelig å bygge på, da den ikke kan 
benyttes som en tradisjonell nausttomt. Det tilrås at tomta selges for kr. 30.000,- og at kjøper 
betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. 
 
 
 
 
 
 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 14/695    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

SØKNAD OM NAUSTTOMT I HAMMARVÅGEN  
 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune selger sjøhustomt på inntil 150 m2 til Kristin og Erlend Olssen i 

Hammarvågen. 

 

Tomteprisen fastsettes til kr. 50.000,- og kjøper betaler alle omkostninger med 

eiendomsoverdragelsen. 

 

 

Vedlegg: 
Søknad fra Kristin og Erlend Olsen, Trondheim, datert 04.06.2014 

Oversiktskart 

Utsnitt av reguleringsplan for Hammervolden boligfelt 

Skråfoto 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

 

Saksopplysninger:   
Kristin og Erlend Olsen, Trondheim søker om nausttomt i Hammarvågen. På tomta står i dag 

et lite naust som etter søkernes opplysning ble bygd av Henry Hammer på 70-tallet. Naustet 

er nå overtatt av søkerne og det skal nå rehabiliteres. 

Naustet er svært lite og har buet tak av bølgeblikk. 

 

Vurdering: 
 
I henhold til utskrift fra matrikkelen finner vi ingen tinglyst avtale om bygging på 

eiendommen 10/240 som er utskilt fra hovedeiendommen 10/21. Dette kan imidlertid være 

lagt inn som en del av jordskifte fra tidligere. Det er imidlertid ingen festetomt. 

 

Slik naustet står i dag skiller det seg ut fra resten av naustrekka, da det har buet tak. Det er i 

søknaden ikke nevnt noe om hvordan naustet skal rehabiliteres, men det vil sannsynligvis bli 

snakk om oppbygging av nytt naust som står i stil med resten av naustrekka. Det er selvsagt 

krav om byggesøknad, dersom naustet sin form skal endres. 



Det kan også tillegges at det ikke finnes noen søknader/tillatelse for oppføring av 

eksisterende naust. Dette kan imidlertid skyldes at naustet er oppført før 1967 og dermed før 

plan- og bygningsloven ble gjort gjeldende. 

 

I og med at det allerede står et naust på tomta som tilhører søkerne, så finner rådmannen at 

det er naturlig at eier av naustet også får kjøpe tomt. Tomta er på ca. 150 m2, som er samme 

størrelse som for de andre sjøhustomtene i området. 

 

Når det gjelder pris for tomta, så ligger tomta i et område som ligger sentralt og er enkelt å 

bebygge. Det bør derfor settes en pris som avspeiler markedsverdien for en sjøhustomt i 

området. Det tilrås at tomteprisen settes til kr. 50.000,- m/tillegg av omkostninger ved 

eiendomsoverdragelsen. 

 

 

 

 

 











 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: H43 &58  
Arkivsaksnr.: 13/1365    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
INNGÅELSE AV AVTALE MED KRISESENTER  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune søker om deltakelse i Trondheim krisesenter. 
For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet. 
Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i 
økonomiplan 2015-2019. 
 
Eller: 
 
Frøya kommune inngår avtale med Krisesenter for Orkdal og omegn. 
For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet. 
Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i 
økonomiplan 2015-2019. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Fylkesmannen i Sør Trøndelag hadde i 2013 tilsyn i Frøya kommune i forhold til 
krisesenterloven. Det ble da avdekket at avtalen kommune per tiden har med Senter mot 
incest og seksuelle overgrep (SMISO) ikke er dekkende for å ivareta lovpålagt tjeneste etter 
krisesenterloven. « Lov om kommunale krisesentertilbod» § 2 spesifiserer kommunens 
forpliktelser til å ha et krisesentertilbud som kan benyttes av personer utsatt for vold og 
trusler om vold i nære relasjoner. 
 
Frem til 2007 sto kommunen selv fritt til å bestemme om en skulle støtte et krisesenter eller 
ikke. Gjennom Ot.prp. nr. 96 er dette omgjort til å bli et lovkrav, med ikrafttredelse 01.01.10. 
Det er i sammen prp. behandlet spørsmål om finansiering «Departementet meiner på 

bakgrunn av dette at krisesentertilbodet ved ei lovfesting bør gå frå å vere finansiert med 80 

prosent frå ei statleg øyremerkt løyving og med 20 prosent frå dei frie midlane til 

kommunane, til å bli finansiert gjennom rammetilskotet til kommunane. Dette gir samsvar 

mellom fagleg og finansielt ansvar.» 



 
Orkanger og omegn krisesenter har samarbeidsavtale med Orkdal, Agdenes, Skaun, Meldal, 
Hemne, Oppdal, Rindal, Rennebu, Hitra, Snillfjord, Ørland, Røros, Holtålen, Åfjord, Bjugn, 
Rissa, Roan. Driftstilskuddet fordeles på deltakerkommunen ut fra innbygger tall og vil for 
Frøya kommune utgjøre kr. 231.000. 
Trondheim Krisesenter er eid av Trondheim kommune og hadde i fjor en driftskostnad på kr 
8,5 mill. Dette ble fordelt ut fra innbyggertall i kommunene som har knyttet seg til dette 
krisesenteret. (Malvik, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal) For Klæbu kommune, som har et 
innbyggertall på 5970, utgjorde det en egenandel på kr. 231.000. Hvis Frøya kommune 
ønsker å knytte seg til Trondheim krisesenter må det søkes om dette gjennom rådmannen i 
Trondheim, og det vil bli gjort en ny kostnadsvurdering da det vil bli flere innbyggere å 
fordele driftskostnadene på. Det er derfor per i dag ikke avklart hva denne kostnaden vil bli, 
men det vurderes at denne ikke vil bli høyere enn kostnaden ved å knyttes seg til Orkanger og 
omegn krisesenter. 
 
Vurdering: 
 
Krisesenteret er et beredskapstilbud som mennesker i en krisesituasjon kan oppsøke direkte 
uten timeavtale eller henvisning fra lege eller andre tjenester.  Tilbudet omfatter: 
• Råd og veiledning  
• Dagtilbud for mennesker som trenger støtte, råd og veiledning 
• Midlertidig heldøgns bosted for kvinner og menn adskilt.   
  Botilbudet er gratis, med unntak av utgifter til mat. 
Vold i nære relasjoner rammer hardt og kan ha alvorlige følger for de som opplever den. 
Denne type vold har minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og den 
psykiske volden som utøves ofte rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd 
fordi den utøves av et menneske som en i utgangspunktet har et nært forhold til. Og for det 
tredje foregår det ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i sitt eget hjem. 
Tilbudet om krisesenter er i tillegg til å være et lovkrav et viktig tilbud for kommunens 
innbyggere, slik at de personer som det gjelder blir ivaretatt på en trygg og god måte. De skal 
oppleve å bli møtt med respekt og troverdighet av mennesker som kan opptre profesjonelt i 
en vanskelig situasjon. 
 
Rådmannen tilrår å søke om å knytte Frøya kommune til Trondheim Krisesenter. 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/836    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
SØKNAD OM BRUK AV KOMMUNEVÅPEN UNDER VAREMERKET "FRØYAS"  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Søknad om bruk av kommunevåpen under varemerket «Frøyas» avslås. 
 
 
Vedlegg: 
 
Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommunens og kommunens våpen og flagg: 
http://www.ks.no/PageFiles/3796/veileder_kommunevaapen.pdf 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøyas AS søker om tillatelse til å benytte Frøya kommune sitt kommunevåpen på sine 
produkter. Dette er lakseprodukter som markedsføres, distribueres og selges i supermarkeder 
i Norge, Sverige, Sveits, Tyskland og Korea. Firmaet forela forespørsel om bruk av 
kommune våpenet i august 2012, og daværende rådmann skal muntlig ha stilt seg bak dette. 
Det forelå imidlertid ingen skriftlig søknad på det tidspunktet.   
 
Frøya kommune vedtok i sak 46/09 bruk av «Normalregler for bruk av kommunevåpen», 
behandlet av kommunestyret 26.03.09. 
En generell og overordnet bestemmelse i bruksreglene er at våpenskjold og flagg alltid skal 
framstå 
·         som viktige symboler for fylkeskommunen/kommunen 
·         på en klar og entydig måte 
·         med en tilfredsstillende kvalitet 
·         uten å være plassert sammen med uvedkommende kjennetegn, bilder eller tekst. 
 
Vurdering: 
 
Vedlagte veileder utdyper normalreglene og deres virkeområde. 
Kommune har enerett til bruk av sitt kommunevåpen, og dette brukes normalt sett som 
identifikasjonsmerke eller eiermerke på kommunalt eide gjenstander. Ingen andre kan bruke 
kommunevåpenet som sine egne merker, eller for å kjennetegne seg eller sin virksomhet. 



Kommune kan derimot gi andre tillatelse til å bruke våpenet, da først og fremst tenkt i 
dekorativt øyemed. Det er derimot mer betenkelig å tillate private å bruke kommune våpenet 
i kommersiell sammenheng, blant annet i markedsføring og reklame. Om det gis en slik 
tillatelse, må det samtidig vurderes opp mot likhetsprinsippet i offentlig forvaltning, da det 
ikke skal skje usaklig forskjellsbehandling. Å tillate alle som søker om det å benytte 
kommunevåpenet vil svekke kommunevåpenets funksjon som et særlig kjennetegn for 
offentlig myndighetsutøvelse. 
 
Når private får bruke kommunevåpenet på sine produkter, kan det gi inntrykk av at kommune 
står bak. Dette kan da misforstås slik at kommune garantere for kvalitet, sikkerhet og 
pålitelighet. Skulle det i slike tilfeller oppstå feil og skader, kan kommune risikere skarp 
kritikk og i ytterste konsekvens få søksmål rettet mot seg. 
 
Rådmannen tilrår å avslå søknad om bruk av kommunevåpenet på Frøyas AS sine produkter. 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 14/797    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TURID BERGET  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen 
kommune. 
  
1. Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges:_______________________________. 
 
2. Evt. vararepresentant dersom Ola Vie går inn som fast medlem:________________. 
 
3. Leder i Overskattetakstnemnda velges:_____________________________________. 
 
4. Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges:_________________________. 
 
5. Evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn som fast 

representant:________________________. 
 
6. Til meddommer i Tingretten foreslås:______________________________________. 
 
 

Vedlegg: 
 

Søknad fra Turid Berget om fritak fra politiske verv datert 18.06.14. 

 
Saksopplysninger:   
 

Repr. Turid Berget søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden med 

bakgrunn i at hun flytter fra kommunen:   

• Fast medlem i kommunestyret. 

• Leder i Overskattetakstnemnda. 

• Representant fra Sørværa i Trafikkrådet. 

• Meddommer i Tingretten. 

 

Vurdering: 
 

Dersom repr. Turid Berget får innvilget fritak ut perioden vil: 

 



• Ola Vie komme inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden. 

• Torbjørn Reppe komme inn som 3. varamedlem til kommunestyret. 

 

Flg. nyvalg må foretas: 
 

• Valg av fast medlem i Overskattetakstnemnda. 

• Valg av leder i Overskattetakstnemnda. 

• Valg av representant i Trafikkrådet fra Sørværa evt. vararepresentant dersom Arnstein 

Antonsen går inn som fast representant. 

• Forslag på meddommer i Tingretten 

 

”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, 

den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i 

vervet.”  

 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  

 

”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.” 

 

Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 

Vurdering: 
 
Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen 

kommune. 

  

• Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges:__________________________. 

• Evt. vararepresentant dersom Ola Vie går inn som fast medlem:____________. 

• Leder i Overskattetakstnemnda velges:________________________________. 

• Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges:______________________. 

• Evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn som fast 

representant:________________________. 

• Til meddommer i Tingretten foreslås__________________________________. 

 

 

 

 

 













 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 14/894    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - EVA MARIE HAMMERVIK  
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting 
til annen kommune. 
  
1. Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage 

velges_____________________________. 
 
2. Frøya kommune foreslår Miljøkonsulent Øyvor Helstad som meddommer til utvalg 

for Jordskiftesaker for resten av perioden. 
 
 

Vedlegg: 
 
Søknad fra Eva Marie Hammervik om fritak fra politiske verv datert 22.07.14. 

 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Eva Marie Hammervik søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut 
perioden med bakgrunn i at hun flytter fra kommunen:   

• Varamedlem til kommunestyret. 

• Varamedlem for Ola Vie i Samarbeidsutvalget ved Nesset barnehage. 

• Jordskiftedommer til utvalg av jorskiftesaker. 
 

Vurdering: 
 
Dersom repr. Eva Marie Hammervik får innvilget fritak ut perioden vil: 
 

• Brit Ingeborg Hestnes Vie komme inn som 4 varamedlem til kommunestyret ut 
perioden. 

 

Flg. nyvalg må foretas: 
 



• Valg av varamedlem for Ola Vie i samarbeidsutvalget for Nesset barnehage. 

• Forslag på jordskiftedommer til utvalg for Jordskiftesaker. 
 
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, 

den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i 

vervet.”  

 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.” 

 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 

Vurdering: 
 
Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til 
annen kommune. 
  

• Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage velges______. 

• Forslag på jordskiftedommer til utvalg for Jordskiftesaker. Miljøkonsulent Øyvor 
Helstad er forespurt og sagt ja. 

 
 
 
 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/911    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SUPPLERING/NYVALG TIL NEMNDER, RÅD OG UTVALG GRUNNET 
DØDSFALL  
 

 

Forslag til vedtak: 
Følgende valg gjøres til de nemnder, råd og utvalg som repr. Tor Pettersen var medlem 
av: 
 
1. Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges:_________________________. 
 
2. Evt. vararepresentant dersom Gunn Heidi Hallaren går inn som fast 

medlem:__________________. 
 
3. Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda 

velges:____________________. 
 
4. Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges:______________. 
 
5. Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt 

brukerråd og Bodil Hammerdal vil gå inn som siste varamedlem. Disse er 
forespurt. 

 
6. Varamedlem for Heidi Madsvåg fra Kommunalt Brukerråd i 

Trafikksikkerhetsutvalget velges Kirsten Rønquist Antonsen som også er 
forespurt. 

 
 

 

Vedlegg: 
 

Div. vedlegg. 

 
Saksopplysninger:   
 

Etter at repr. Thor Pettersen døde tidligere dette år, er det ikke foretatt supplering til de 

nemner, råd og utvalg han var politisk representert i.   



• Fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten. 

• Fast medlem i Kommunalt brukerråd. 

• Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda. 

• Varamedlem for Heidi Madsvåg fra KBR i Trafikksikkerhetsutvalget. 

• Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere. 

 

I tillegg var Pettersen vararepresentant til kommunestyret. 

 

Vurdering: 
 
• Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges:___________________________. 

• Evt. vararepresentant dersom Gunn Heidi Hallaren går inn som fast medlem:_________. 

• Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges:_________. 

• Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges:__________________. 

• Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og 

Bodil Hammerdal vil gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt. 

• Varamedlem for Heidi Madsvåg fra KBR i Trafikksikkerhetsutvalget velges Kirsten 

Rønquist Antonsen som også er forespurt. 
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