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201/14  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. OG 14.11.14  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 13. og 14.11.14 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 13. og 14.11.14 godkjennes som framlagt. 

 

  

202/14  

HELHETLIG IDRETTSPARK - NY BEHANDLING  

 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet tar til etterretning rådmannens forslag til organisering av arbeidet med Helhetlig 

idrettspark, Sistranda. 

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

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

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

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

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

finansieringsordninger. Avklaringer innen 1.april 2015. 

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

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

som ett prosjekt. Avklaringer innen 1.april 2015. 

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

Avklaringer innen 1.april 2015. 

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

støtte. Avklaringer innen 1.april 2015. 

7. Formannskapet ber om at selskapsform utredes.  

 

Enstemmig.  
 

Formannskapets behandling i møte 02.12.14: 

 

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

 

«Formannskapet ber om at selskapsform utredes.» 

 

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 

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. 

  

 

203/14  

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014-2018 - ANDREGANGS BEHANDLING  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

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

næringsplan fra 1999. 

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

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

3. Det foreslås følgende endringer i SWOT-analysen: 

a. Under styrker tilføyes: 

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

taskekrabbe 

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

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

betydelig eksportrettet virksomhet.» 

b. Under svakheter tilføyes: 

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

botilbud generelt.» 

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

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

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

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

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

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

skolen, men også for hele Frøya samfunnet.» 

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

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

sektor, innen utgangen av 2015.» 

5. To nye tiltak tas inn på delmål 1.1: 

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

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

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

6. Under ansvar delmål 1.1 legges Frøya vgs til. 

7. Nytt tiltak legges til på delmål 1.2: 

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

8. Endring i tekst på tiltak under delmål 1.3: 

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

kompetanse regionalt (regionalt/nasjonalt referanseinstitusjon). 

9. Under ansvar delmål 1.3 legges Frøya vgs til. 

10. Nye tiltak legges til på delmål 1.4: 

a. Tettere dialog og samhandling mellom reiselivsdestinasjonene og reiselivsaktørene i 

Trondheim og på kysten. 

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

Frøya som destinasjon. 

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

næring. 
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d. Jobbe for bedre informasjon til turister.  

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

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

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

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

internasjonale arenaer 

b. Frøya vgs tilføyes under ansvar for delmål 2.2 

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

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

etter og videreutdanning innenfor ulike sektorer, mv.» 

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

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

innen blå sektor.» 

15. Nye tiltak som tas inn under delmål 3.1: 

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

forskningsarena for blå sektor. 

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

kommunen. 

c. Newton Marine Rom er et innovativt undervisningstilbud som styrker 

realfagsundervisningen og interessen for havets ressurser hos barn og unge. 

16. Nye tiltak som tas inn under delmål 3.2: 

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

forskere, m.fl. 

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

(SUA-kontor) 

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

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

18. Nye tiltak som tas inn under delmål 5.1: 

a. Se på muligheter for etablering av en skyttelbåt. 

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

fiskere. 

19. Nytt tiltak som tas inn under delmål 5.2: 

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

20. Nytt tiltak som tas inn under delmål 5.2 

a. Sentrumsnær lavterskel botilbud. 

 

Enstemmig.  
 

Formannskapets behandling i møte 02.12.14: 

 

Flg. omf. forslag til tillegg under pkt. 5 c ble fremmet: 

 

"Se på nye næringsarealer, både sjønært og ikke-sjønært». 

 

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: 
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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. 



7 

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. 

 

  

204/14  

NY BEHANDLING -SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMPETANSEPROGRAM  I 

HANDELSNÆRINGEN.  

 

 

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.  

 

Enstemmig.  

 

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.  

 

  

205/14  

ORGANISERING AV SØR - TRØNDELAG 110 - SENTRAL  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

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

fremgår av saken.   

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

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

etablering av IKS. 

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

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

umiddelbart. 

 

Enstemmig.  

 

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.  
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206/14  

REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG 

ANLEGGSUTVIKLING 2013 -2017  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

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

anleggsutvikling 2013-2017, revidert 23.11.2014. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

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

2013-2017, revidert 23.11.2014. 

 

  

207/14  

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2015  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret:  

 

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

 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 

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

FSK 13.01. og 

27.01. 

17.02. 03.03. og 17.03 21.04.  05. og 

19.05. 

02.06. og 16.06 

 

Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart kl.  10.00 

Formannskapsmøtene holdes på  Tirsdager  med møtestart     kl.  09.00 

 

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

 

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

 

Enstemmig.  

 

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. 
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208/14  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Ordføreren ga følgende orienteringer: 

 

 Mottatt brev fra Klima – og Miljødepartementet vedr. Friluftlivets år 2015. Her skal man komme med 

forslag til kommunens mest attraktive friluftsområde. Markeres iløpet av 2015. 

 

 Spørsmål fra rep. Aleksander Søreng: hvordan går det med samarbeidsavtalen mellom kommunene Frøya, 

Hitra og Trondheim? 

Ordfører: Skal ha felles formannskapsmøte i april. Ordfører Hitra kommune, Ole Haugen setter opp  

agendaen.  

 

  

209/14  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Rådmannen ga følgende orienteringer:  

 

Nordskag oppvekstsenter 

 

Godt i rute med skoledelen og avtalen med ATB fungerer godt.  

Planlagt infomøte med arkitekt 4. desember blir avlyst. Kommer tilbake til ny dato senere.  

 

Barnehagen:  

Flyttes inn i midlertidige lokaler før 15. desember 2014.  

I samsvar med Ruta Entrepenør er barnehagen i midlertidig brakkerigg nå flyttet over til skolen. 

 

Byggesak Nordskag oppvekstsenter: 

Det gjøres avklaringer med entrepenør, og det jobbes med byggestart før jul.  

 

Brakkerigg: 

Ruta Entrepenør kunne tenke seg å benytte brakkeriggene på Nordskaget og Hamarvika, interessert i å kjøp/leie. 

Ønsker svar i morgen på om de kan kjøpe/leie. 

 

Møte i Formannskapet ble lukket under Kommuneloven § 31, pkt. 5, pris leie av brakkerigg. 

 
Repr. Aleksander Søreng er blitt kontaktet av NMK Frøya som er interessert i å kjøpe/få støtte til kjøp av 

brakkerigg slik at ungdom har en plass å møtes på fritiden.  

 

Repr. Helge Borgen: Midlertidlige løsninger kan gå over til å bli permanente.  

Flyplassen er stengt med bom. Ser med skrekk og gru på at bommen skal bli åpen. Farlig for innbyggerne på 

Flatval med den trafikken som vil bli da.  

 

Repr. Martin Nilsen: NMK Frøya disponerer området, kan derfor ha åpent på kveldstid med organisert vakthold.  

 

Det er også et ønske om å få plassert 2 brakkerigger på Dyrøya til venterom.  

Dette kan være en midlertidig løsning for vinterhalvåret. 

Det er stor enighet om at det er en midlertidig løsning, og at Coop Hamarvik, avd. Dyrøy og Dyrøy grendalag 

har sendt søknad til Fylkeskommunen og at dette jobbes med administrativt.  

 

Formannskapet går for utlysning av brakkerigger på det åpne markedet.  
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Spørsmål fra repr. Aleksander Søreng: 

 

1. Terapibassenget er stengt, hvorfor og hvor lenge? 

Rådmann: Har hatt service på teknisk anlegg. Feil med 2 elektroder, dosering av klor. Får erstatning av 

servicefirmaet. Det blir trolig åpnet igjen i neste uke.  

 

2. Har det blitt sendt ut brev til grendalagene vedr.endring av stemmekretser? 

Rådmann: Saksbehandler jobber med saken.  

 

3. Gamle legekontor?  

Rådmann: 3 kontorer er utleid.  

 

Ordfører Berit Flåmo: status sanitetshuset? 

Rådmann: Huset ble Frøya kommunes eiendom 1. desember. Riving vil bli utlyst snarlig. Anbudsfrist før jul. 

riving på nyåret. Huset er tømt.  

 

Møte i Formannskapet ble lukket under Kommuneloven § 31, pkt. 3, medarbeidersamtale med rådmann. 

 

 

  

 


