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  Sekretær 

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

Frøya herredshus, www.froya.kommune.no. 

 

Melding til medlemmene: 

 

Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk 

sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. 

 

Ap og Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A. 

Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B. 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.06.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møtet 21.06.16 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtet 21.06.16 

 

 

Saksopplysninger:   
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Referat fra Årsmøte i Frivilligsentralen. 

Protokoll fra møte i Vertskommunenemnda SIO 17.06.16. 

Orientering om organisasjonsstruktur SIO. 

Protokoll fra Årsmøte i Frøya næringsforum. 

Melding om vedtak 714 - Snillfjord kommune. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 
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/ Kommunestyret  

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV TOVE MERETE VEDAL 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ut fra kommunelovens § 15. pkt. 2 som sier: Kommunestyret og fylkestinget 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. 

Tove Merete Vedal innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra august 2016 

og ut august 2017. 

 
 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Tove Merete Vedal. 

 

Saksopplysninger:   

 

Rep. Tove Merete Vedal søker om permisjon fra sine politiske verv i Frøya kommune fra august 

2016 til til og med august 2017. 

Årsak til søknaden er at familien skal reise bort på langtur.Vedal blir i denne perioden ikke 

tilgjengelig for å skjøtte sine plikter som politiker i Frøya kommune. 

 

Vedal er fast medlem i Kommunestyrer for Venstre og 1.vararepr. I hovedutvalg for drift for 

Venstre. 
 

Vurdering: 

 

Dersom Tove Meret Vedal får innvilget permisjon: 

 

 Halgeir Arild Hammer vil tre innsom fast medlem i kommunestyret  

 

Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg.  

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

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.»  
 

Følgende nyvalg må foretas dersom permisjon innvilges: 
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Valg på 1. vararep. For Venstre i hovedutvalg for drift. 

 

Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

«Kommunestyret og fylkestinget 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.»  
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NAVNESAK 2016/6 - KLAGEBEHANDLING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune påklager deler av vedtaket i Navnesak 2016-6, datert 09.06.16, om skrivemåter 

av naturnavn i kommunen. Klagen gjelder skrivemåten av: Straumen, Straumskaget, Straumøya 

og Straumøybotnen. 

2. Klagen begrunnes med at primærfunksjonen av substantivet uttales strøm (uten diftong) av 

storparten av kommunens innbyggere. Dette er den uttalen vi identetifiserer oss med og som 

derfor bør vektlegges når skrivemåten for naturnavnene skal fastsettes. 

3. Kommunen ber om at skrivemåten for naturnavnene endres til: Strømmen, Strømskaget, 

Strømøya og Strømøybotnen. 

4. Kommunen ber om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort. 

 

 

 

 Vedlegg:  

 

1. Brev fra Kartverket, datert 09.06.16  

2. Brev fra Språkrådet, datert 27.05.16  

 

Saksopplysninger:  

 

Statens kartverk har reist navnesak på flere naturnavn for å få avklart hva som er riktig skrivemåte i 

de foreslåtte adressenavna Valan, Skalet, Strømskagveien og Måsøvalveien i Frøya kommune.  

Med bakgrunn i høringsuttalelser fra Språkrådet har Kartverket gjort følgende vedtak om 

skrivemåter i nevnte navnesak: Vardan, Skardet, Straumen, Straumskaget, Straumøya, 

Straumøyvågen, Straumøybotnen, Måsøya og Måsøyvalen.  

Stat, fylkeskommune, kommune – samt selskaper som eies av det offentlige full ut – er forpliktet til 

å bruke vedtatte skrivemåter, jr § 9 i Lov om stadnamn. Den vedtatte skrivemåten skal også brukes i 

adressenavn, eventuelt tilpasses en sammensetningsform i samsvar med bøyningen av det vedtatte 

navnet.  

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 5 første ledd 

bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra 

meldinga om vedtaket er mottatt.  
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Eventuell klage skal sendes Statens kartverk som er det organet som har vedtatt skrivemåten. 

Klagen skal grunngis. Dersom klagen blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til en 

særskilt klagenemnd som er oppnevnt av Kulturdepartementet. Det er anledning til å søke om utsatt 

iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.  

Frøya kommune har fått utsatt frist pga ferieavvikling. Dette er bekreftet av fylkeskartsjef Lars 

Mardal i epost, datert 23.06.16.  

 

Vurderinger:  

 

Frøya kommune har ingen merknader til skrivemåten Vardan og Skardet da disse allerede er 

innarbeidet i kommunens adressering. Ei heller er det mye uro omkring skrivemåten Måsøya og 

Måsøyvalen. Vi finner det derimot vanskelig å akseptere skrivemåtene Straumskaget og Straumøya 

da dette oppleves som feil, både for kommunen som organisasjon og befolkningen flest. Vi vil 

derfor påklage denne delen av vedtaket i navnesak 2016/6.  

Kartverket sier i sin begrunnelse at «skrivemåten Straum- er gjennomført i samsvar med lokal 

nedarva uttale og med skrivemåte i primærfunksjonen. Dette gjelder også Straumøya, selv om 

vanlig uttale her etter hvert er blitt Strømøya. Skrivemåten øy er gjennomført i samsvar med lokal 

nedarva uttale og rettskriningsform for dette ordet.»  

Stadsnamnlovens hovedregel sier at skrivemåten av stedsnavn skal ta utgangspunkt i den 

nedarvede, lokale uttalen av navnet. Med lokal nedarvet uttale menes her den uttalen som er 

overlevert fra tidligere generasjoner på stedet, og som fortsatt er aktivt i bruk. Aktivt bruk kan det 

imidlertid ikke kalles dersom en uttaleform er så sjelden at en må lete etter noen som bruker den. 

Videre sier veiledningen til stadnamnforskriften at: «Dersom fleire uttaleformer er i bruk, skal ein 

som hovudregel ta utgangspunkt i den uttaleforma som har lengst tradisjon på staden. 

Departementet vil likevel understreke at også skriftpåverka namneformer og nyare namneformer er 

ein del av norsk namnetradisjon. Dersom slike namneformer er i allmenn bruk lokalt og 

lokalsamfunnet identifiserer seg med dei, må det leggjast vekt på dette ved fastsetjing av 

skrivemåten når formene ligg innanfor regelverket.»  

Kommunen deler derfor ikke kartverkets oppfatning om at den nedarvede uttalen av substantivet er 

straum på Frøya. Mange av den eldre generasjonen uttaler nok strøm med diftong (straum) slik som 

kartverket og Språkrådet hevder, men dette er nok ikke representativt for befolkningen som helhet. 

En kort og uformell spørreundersøkelse gir indikasjon på at det trolig kun er deler av den eldre 

generasjonen (60+) som fortsatt sier straum, mens de yngre uttaler substantivet som strøm (uten 

diftong). Hvorvidt dette er en skriftpåvirka navneform eller en ny navneform er vanskelig å si for 

den som ikke er språkforsker av yrke. Uansett vil vi hevde at dette er en navneform som brukes av 

storparten av kommunens innbyggere og at det er den navneforma de fleste identifiserer seg med.  

Kommunen vil med bakgrunn i dette be om at primærfunksjonen strøm benyttes på Frøya, og at de 

avledede skrivemåtene for naturnavnene endres til: Strømmen, Strømskaget, Strømøya og 

Strømøybotnen.



Saknr: 105/16 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

23.08.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2351 

Sak nr: 

105/16 

Saksbehandler: 

Bjørnar Grytvik 

Arkivkode: 

M55 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

105/16 Formannskapet 23.08.2016 

/ Kommunestyret 01.09.2016 

 

SØRSKAGET BOLIGFELT - KOMMUNAL UTVIDELSE AVLØPSANLEGG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunen aksepterer å dekke kostnadene for en utvidelse av avløpsrenseanlegget for Sørskaget 

boligfelt under følgende forutsetninger: 

1. Renseanlegget dimensjoneres for 20 stk ekstra boliger (100 pe) og kommunen dekker 

merkostnadene for dette (ca. kr. 800.000,- ekskl. mva) 

2. Kostnadene belastes budsjettposten 551326 Kloakkutbygging 

3. Kommunen overtar anlegget når minst 10 boligenheter i Sørskaget boligfelt er ferdigstilt og tatt i 

bruk som opprinnelig forutsatt i søknad om kommunal overtakelse, sak nr. 77/16 (arkivsak 

16/1626) eller så snart èn av de eksisterende boligene er tilknyttet anlegget  

 

 

Vedlegg: 

 

§18-1 Plan- og bygningsloven –Opparbeidelsesplikt og refusjon av utgifter til veg, vann og avløp mv. 

§25 Forurensningsloven – Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg 

§27-2 Plan- og bygningsloven - Avløp 

Resipientvurdering Veisan-Espneset 

Situasjonskart avskjærende avløpsledninger Måsøval 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1626 SØRSKAGET BOLIGFELT - KOMMUNAL OVERTAKELSE VANN- OG  

AVLØPSANLEGG  

  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunen har vedtatt å ta over vann- og avløpsanlegget for Sørskaget boligfelt når minst 10 stk boliger er 

tilknyttet anlegget og tatt i bruk. Avløpsanlegget består bl.a. av et kjemisk renseanlegg som er dimensjonert for 

dette antall boliger (kapasitet 50 pe). Anlegget har høy rensegrad og utslippet fra anlegget gir såkalt 

”badevannskvalitet”, noe som var en forutsetning for å kunne slippe vannet ut i Måsøvalen. Årsaken til at feltet 

er pålagt  denne rensegraden er at Måsøvalen er en sårbar resipient. Hele strekningen fra Veisanfjorden, via 

Måsøvalen og helt opp til Nordskagsvaet og Espneset, er omkranset av en terskel som gir liten 

vanngjennomstrømning og som dermed fører til dårlig vannutskifting. Dette gjør denne resipienten lite egnet 

til mottak av avløpsvann og er av marinbiologer klassifisert som meget sårbar (se vedlagte 

sårbarhetsanalyse/kart). Målinger foretatt av Salmar viser at det fortsatt er for høye konsentrasjoner av 

tarmbakterier, bl.a. E-coli, i Nordskagsvaet. Dette etter at kommunen har fjernet alt kommunalt utslipp av 

avløpsvann til denne resipienten gjennom etableringen av ny avløpsledning med utslipp lokalisert på dypt vann 

utenfor Nordskagsvaet. Dette tyder på at tilførselen av dårlig renset avløp fra spredt bebyggelse er stor og at 

kommunen bør gjennomføre en sanering/opprydding i hele dette området.                                                                
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Når det gjelder Måsøvalen spesielt, så er det gjennom mange år blitt sluppet ut mye dårlig renset avløpsvann 

fra eksisterende boliger i området, noe som har medført at den i dag fremstår i dårlig økologisk og miljømessig 

forfatning. Alle kommuner i Norge er gjennom EU’s vanndirektiv pålagt å bringe alt forurenset vann tilbake til 

god økologisk og miljømessig tilstand innen 2021 og det er derfor viktig at også Frøya kommune tar ansvar og 

gjennomfører en opprydding av utslippene fra eksisterende eiendommer i slike områder. Den pågående 

etableringen av et nytt avløpsrenseanlegg for Sørskaget boligfelt gir  muligheten til å rydde opp i eksisterende 

avløpsforhold i valen ved å dimensjonere renseanlegget for tilknytning av de eksisterende eiendommene som 

ligger i rimelig nærhet av det nye renseanlegget.  Dette er en bedre løsning enn om hver enkelt eiendom blir 

pålagt å etablere hvert sitt minirenseanlegg, noe som ellers vil være alternativet. 

 

 

Vurdering: 

 

Kostnader 

Et eventuelt pålegg for eksisterende boliger (ca. 20 stk) om å tilknytte seg avløpsanlegget for Sørskaget 

boligfelt, vil medføre at renseanlegget må oppdimensjoneres fra 50 pe til ca. 150 pe. Kommunens 

kostnadsandel for dette er ca. 800.000,- ekskl. mva. I tillegg kommer kostnader i forbindelse med etablering av 

kommunale oppsamlingsledninger (avskjærende ledninger) for avløpene fra boligene (se vedlagte 

situasjonskart). Dette kan estimeres til ca. 1.4 mill. Totale kostnader for å etablere et nytt kommunalt 

avløpsanlegg for dette området vil da beløpe seg til ca. 2.2 mill. kroner. 

 

Avløpsavgifter 

Kommunal overtagelse av private avløpsanlegg med tilhørende opprydding av avløp fra spredt bebyggelse vil 

kunne medføre høyere avløpsavgifter for alle abonnenter som er tilknyttet kommunale avløpsanlegg. For å 

minimalisere avgiftsøkningen, vil administrasjonen i et separat saksfremlegg, foreslå at kommunen innfører en 

ny praksis hvor det i slike tilfeller vil kreves refusjon fra alle tilknyttede eiendommer. I henhold til Hovedplan 

for avløp i perioden 2017-2027, som blir lagt frem til høring innen kort tid, vil kommunen stå overfor store 

utfordringer og kostnader i forbindelse med avløpsopprydding. Uten innføring av refusjon fra berørte 

eiendommer vil avgiftsøkningen bli høy.  

 

Med hjemmel i §25 i Forurensningsloven og §18 i Plan og bygningsloven kan kommunen vedta at det skal 

innføres refusjonsplikt fra eksisterende eiendommer som blir pålagt å tilknytte seg til nye eller eksisterende 

kommunale avløpsanlegg. Normalt akseptable kriterier for refusjon er at størrelsen på beløpet som skal 

refunderes til kommunen er 2 G (pr. 2016: kr. 92.576,- x 2 = 185.152,-) og at kommunen selv kan avgjøre 

hvorvidt hele utbyggingskostnadene eller deler av dette skal dekkes via refusjon. Hvis vi kalkulerer med at 

tilknyttede boliger skal dekke 50% av anleggskostnadene, ca. kr. 1,1 mill. vil det oppnås en refusjon på ca. kr. 

55.000,- pr. eiendom. Kostnadene til eventuelle nye private stikkledninger fra bolig til kommunal avskjærende 

avløpsledning bekostes av den enkelte eiendom.  

Ved å vedta foreslått refusjonsordning vil de kommunale kostnadene med dette avløpsanlegget beløpe seg til ca. 

kr. 1,1 mill, noe som må sies å være svært akseptabelt sett i forhold til antall berørte eiendommer og 

nytteverdien av tiltaket. I tillegg vil alle eiendommene som blir tilknyttet det nye avløpsanlegget (også de nye 

boligene i Sørskaget boligfelt) måtte betale standard kommunal tilknytningsavgift, for tiden kr.  3.245,- for 

bolig under 60 m2, kr. 5.470,- for bolig over 60 m2 og kr. 4.312,- for fritidsbolig. Dette vil gi totalt ca. Kr. 

150.000,- i engangsavgift. 

Økningen av nivået på den kommunale årsavgiften for avløp som følge av etableringen av dette anlegget, vil 

dermed bli ubetydelig. 

 

Anbefaling 

Administrasjonen anbefaler at kommunen dekker kostnadene for en utvidelse av avløpsrenseanlegget for å 

kunne tilknytte avløp fra eksisterende spredt bebyggelse rundt Sørskaget boligfelt, hjemlet i Pbl §27-2. Dette 

som et ledd i kommunens målsetning om å bringe alt forurenset vann tilbake til god økologisk og miljømessig 

tilstand innen 2021.                                              Kommunal andel av anleggskostnadene kan også reduseres 

ved kommunalt vedtak om å innføre refusjonsplikt for berørte eiendommer ved denne type avløpsutbygginger.  
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UTTALELSE TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI - HITRA KOMMUNE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune tar den oversendte kommunale planstrategien for Hitra kommune, til orientering. Frøya 

kommune har ikke merknader til planstrategien og ønsker lykke til med det videre arbeidet.  

 

 

Vedlegg: 

 

Kommunal planstrategi for Hitra kommune 2016-2019 

 

Saksopplysninger:   

 

I medhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtok formannskapet i Hitra kommune, sak 112/16 den 

21.06.2016, å gjøre kommunal planstrategi for Hitra kommune offentlig kjent. 

 

Frøya kommune har mottatt Hitra kommunes planstrategi til offentlig ettersyn. Eventuelle synspunkter, innspill 

eller merknader bes innsendt innen 23.08.16. 

 

Vurdering: 

 

Planstrategien peker på muligheter og utfordringer kommunen har, samt vurderer behovene for rullering av 

kommuneplanens samfunns- og arealdel. Det anbefales at man starter rullering av kommuneplanens 

samfunnsdel mot slutten av perioden. Kommuneplanens arealdel er under rullering og forventes ferdigstilt i 

løpet av 2016. 

  

Hitra kommune har utarbeidet en oversiktilig og lettlest planstrategi for kommende periode. Frøya kommune 

tar kommunal planstrategi for Hitra kommune til orientering og ønsker de lykke til videre med arbeidet.  
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TAKST AV SYKEHJEMMET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner bruk av inntil 100.000 kr til takst av Frøya sykehjem. 

Midlene tas fra investeringsfondet Morgendagen omsorg. 

Rådmannen innhenter tilbud i hht kommunens retningslinjer. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

I prosjektet «morgendagens omsorg» ligger det at Frøya kommune skal bygge nytt helsehus som erstatning for 

dagens sykehjem på Hamarvik. Beliggenheten for det nye helsehuset vil ikke være på samme sted som dagens 

sykehjem, og kommunen kan derfor begynne å forberede et salg av denne eiendommen. Første skritt i denne 

forbindelse er å kartlegge tilstand på sykehjemmet. 

Rådmannen har i denne forbindelse vært i kontakt med megler for å undersøke hva en takst kan koste 

kommunen. Megleren rådmannen var i kontakt med anslo en plass i mellom 50 000 kr og 100 000 kr.  

Rådmannens innstilling er at det bevilges inntil 100.000 kr fra investeringsfondet 253080016 Morgendagens 

omsorg til takst av sykehjemmet. Saldo på investeringsfondet er pr d.d. 17.196.000 kr.  

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: kr 17.096.000 

 



Saknr: 108/16 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

23.08.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2357 

Sak nr: 

108/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

108/16 Formannskapet 23.08.2016 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 



Saknr: 109/16 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

23.08.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2358 

Sak nr: 

109/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

109/16 Formannskapet 23.08.2016 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/2355    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.06.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møtet 21.06.16 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtet 21.06.16 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet:
Møtested: Møtedato:

Kommunestyresalen 21. 06. 2016
Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte
09:00-16:15 7 av 7

Frå og med sak:
Til og med sak:

84/16
100/16

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2015 - 2019

Am
Berit Flåmo, ordfører
Kristin Reppe Storø
Pål Terje Bekken,
varaordfører
Gunn Heidi Hallaren

Frp/Sp/H:
Aleksander Sørenj
Martin Nilsen

Venstre:

Arvid Agnar Hammemes

Faste representanter med forfall:

AEI Frp/Sp/H:
Aleksander Sørenj

Venstre:

Vararepresentanter som møtte:

ÅK Frp/Sp/H:
Knut Åme Strømøy

Venstre:

Merknader:

l. Orientering frå Bewi v/Svenn Bekken.
2. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.
3. Sak 89/16 ble behandlet før sak 85/16.

Underskrift:

SA-WIV®
Berit Flåmo

Ordfører Protokollunderskriver

-(a^ ^ica/sl^£Uw
Siv-Tove Skarshaug

Sekretær



HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 21. 06.2016
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84/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 07.06. 16

Vedtak:

Protokoll frå møtet 07.06. 16 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll frå møtet 07. 06. 16 godkjennes som framlagt.

85/16
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

86/16

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 - 2020 - VEDTAK OM HØRING

Vedtak:

Formannskapet i Frøya kommune vedtar å offentliggjøre kommunal planstrategi 2016-2020 i 30 dager fer
vedtak i kommunestyret, jamfør Plan- og bygningslovens § 10-1.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Formannskapet i Frøya kommune vedtar å offentliggjøre kommunal planstrategi 2016-2020 i 30 dager før vedtak
i kommunestyret, jamfør Plan- og bygningslovens § 10-1.



87/16
BÅTMOTORMUSEUM

Vedtak:

l. Frøya kommune er imponert over Margit og Harald Aukas livsverk med å samle det store antall
motorer som nå befinner seg på Frøya, og er ydmyk i forhold til familiens ønske om at motorene skal
lagres og stilles ut permanent på Frøya.

2. Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et museum i det tidligere
fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag Kysthistoriske museum, Lars K Gåsø og
Frøya kommune om å stille ut 15 av motorene på Mausund. Rådmannen bes delta i forhandlingene om en
endelig avtale. Avtalen skal endelig godkjennes av formannskapet.

3. Dersom partene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150. 000 til opp-pussing og klargjøring av
lokalitetene på Mausund og til videre tilrettelegging av lokalene. Kr.65.000 går til allerede utført
reperasjoner og tilpasninger. Midlene tas frå midler avsaft til tiltak i øyrekka, grønne konsesjoner.

4. Videre bes rådmannen forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, i første omgang
for en periode på 5 år. Avtalt leiesum for 2016 tas frå Res. tilleggsbevilgninger mens leie for kommende år
legges inn i budsjett og handlingsplan 2017-2020. En leiesum bør være en symbolsk sum i og med at
kostnader til oppussing av lokalene bekostes delvis av Frøya kommune.

5. Frøya kommunestyre viser til inngått avtale om leie av lagrings-lokale på Bonenget og beklager at
avtalen ikke er politisk behandlet. Kommunestyret ser det ikke som økonomisk forsvarlig å binde opp så
store midler for å lagre motorene, og ber rådmannen avslutte leieforholdet innen utgangen av 2016.
Rådmannnen bes finne dekning for leieutgiftene i 2016 innenfor årets budsjett. Motorene bringes deretter
til Ervika på kommunens regning.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 21. 06. 16:

Knut Åme Strømøy ba om vurdering av sin habilitet da han har vært delvis inn i skaen.
Knut Åme Strømøy ble enstemmig vurdert innhabil.

Følgende forslag til vedtak ble fremme t av V/H/Sp:

«Saken utsettes»

Fait med 2 mot 4 stemmer avgitt av Ap/Sv.

Rådmanns forslag:
l. Frøya kommune er imponert over Margit og Harald Aukas livsverk med å samle det store

antall motorer som nå befinner seg på Frøya, og er ydmyk i forhold til familiens ønske om at
motorene ska] lagres og stilles ut pennanent på Frøya.

2. Frøya kommunestyre viser til utkast til avtale mellom Frøya kommune og Lars K Gåsø og ber
rådmannen forhandle fram en endelig avtale som både sikrer forsvarlig lagring, vedlikehold
og kvalitetsmessig god utstilling av deler av samlingen.

3, Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et museum i det
tidligere fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag Kysthistoriske museum.
Lars K Gåsø og Frøya kommune om å stille ut 15 av motorene på Mausund. Rådmannen bes
delta i forhandlingene om en endelig avtale.

4. Dersom panene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150. 000 til opp-pussing og
klargiøring av lokalitetene på Mausund og til videre tilrettelegging av lokalene. Kr. 65, 000 går
til allerede utført reperasjoner og tilpasninger. Midlene tas frå ansvarsoinråde 1100.



rådmann, tilskudd kulturtiltak.

5. Videre bes rådmamien forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, i første
omgang for en periode på 5 år. Avtalt leiesum for 2016 tas frå Res. tilleggsbevilgninger mens
leie for kommende år legges in i budsjett og handlingsplan 2017-2020.

6. Frøya kommunestyre viser til inngått avtale om leie av lagrings-lokale på Bonenget og
beklager at avtalen ikke er politisk behandlet. Kommunestyret ser det ikke som økonomisk
forsvarlig å binde opp så store midler for å lagre motorene, og ber rådmannen avslutte
leieforholdet innen utgangen av 2016. Rådmannnen bes finne dekning for leieutgiftene i 2016
innenfor årets budsjett.

7. Kommunestyret ber rådmannen oppnevne en museumskomite der noen av medlemmene er
genuint interessert i museumsvirksomliet og der noen også har museumsfaglig kompetanse.
Komiteen bør ha maks 5 medlemmer og formannskapet som kulturkomite orienteres når
komiteen er oppnevnt.

8. Denne komiteen skal jobbe tett opp mot administrasjonen om realisering av fotkeparken på
Sistranda. Administrasjonen skal også søke råd og bistand hos STFK gjennom MIST.

Fait enstemmig.

Følgende forslag tit vedtak biefremmet avAp/Sv:

«l. Frøya kommune er imponert over Margit og Harald Aukas livsverk med a samle det store antall motorer som
nå befinner seg på Frøya, og er ydmyk i forhold til familiens ønske om at motorene skal lagres og stilles ut
permanent på Frøya.

2. Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et museum i det tidligere
fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag Kysthistoriske museum, Lars K Gåsø og Frøya
kommune om å stille ut 15 av motorene på Mausund. Rådmannen bes delta i forhandlingene om en endelig
avtale. Avtalen skal endelig godkjennes av formannskapet.

3. Dersom partene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150. 000 til opp-pussing og klargjøring av
lokalitetene på Mausund og til videre tilrettelegging av lokalene. Kr. 65. 000 går til allerede utført reperasjoner og
tilpasninger. Midlene tas fra midler avsatt til tiltak i eyrekka, grøime konsesjoner.

4. Videre bes rådmannen forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, i første omgang for en
periode på 5 år. Avtalt leiesum for 2016 tas frå Res. tilleggsbevilgninger mens leie for kommende år legges iim i
budsjett og handlingsplan 2017-2020. En leiesum bør være en symbolsk sum i og med at kostnader til oppussing
av lokalene bekostes delvis av Frøya kommune.

5. Frøya kommunestyre viser til inngått avtale om leie av lagrmgs-lokale på Bonenget og beklager at avtalen
ikke er politisk behandle!. Kommunestyret ser det ikke som økonomisk forsvarlig å binde opp så store midler for
å lagre motorene, og ber rådmannen avslutte leieforholdet innen utgangen av 2016. Rådmannnen bes finne
dekning for leieutgiftene i 2016 innenfor årets budsjett. Motorene bringes deretter til Ervika på kommunens
regnmg»

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

l. Frøya kommune er imponert over Margit og Harald Aukas livsverk med å samle det store
antall motorer som nå befinner seg på Frøya, og er ydmyk i forhold til familiens ønske om at
motorene skal lagres og stilles ut permanent på Frøya.

2. Frøya kommunestyre viser til utkast til avtale mellom frøya kommune og Lars K Gåsø og ber
rådmannen forhandle fram en endelig avtale som både sikrer forsvarlig lagring, vedlikehold
og kvalitetsmessig god utstilling av deler av samlingen.

3. Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et museum i det
tidligere fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag Kysthistoriske museum,



Lars K Gåsø og Frøya kommune om å stille ut 15 av motorene på Mausund. Rådmannen bes
delta i forhandlingene om en endelig avtale.

4. Dersom partene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150. 000 til opp-pussing og
klargjøring av lokalitetene på Mausund og til videre tilrettelegging av lokalene. Kr. 65.000 går
til allerede utført reperasjoner og tilpasninger. Midlene tas frå ansvarsområde 1100,
rådmann, tilskudd kulturtiltak.

5. Videre bes rådmamien forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, i første
omgang for en periode på 5 år. Avtalt leiesum for 2016 tas frå Res. tilleggsbevilgninger mens
leie for kommende år legges in i budsjett og handlingsplan 2017-2020.

6. Frøya kommunestyre viser til imigått avtale om leie av lagrings-lokale på Bonenget og
beklager at avtalen ikke er politisk behandlet. Kommunestyret ser det ikke som økonomisk
forsvarlig å binde opp så store midler for å lagre motorene, og ber rådmannen avslutte
leieforholdet innen utgangen av 2016. Rådmannnen bes finne dekning for leieutgiftene i 2016
innenfor årets budsjett.

7. Kommunestyret ber rådmannen oppnevne en museumskomite der noen av medlemmene er
genuint interessert i museumsvirksomhet og der noen også har museumsfaglig kompetanse.
Komiteen bør ha maks 5 medlenuner og formannskapet som kulturkomite orienteres når
komiteen er oppnevnt.

8. Denne komiteen skal jobbe tett opp mot administrasjonen om realisering av folkeparken på
Sistranda. Administrasjonen skal også søke råd og bistand hos STFK gjennom MIST.

88/16
MORGENDAGENS OMSORG - TRINN 2- BUDSJETT

Vedtak:

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å disponere inntil kr 1.000 000 til videre
planleggingsarbeid i prosjektet «morgendagens omsorg i Frøya kommune».
Midlene tas frå investeringsfond nr 253080016 «morgendagens omsorg» som er avsatt
til dette formålet.

Følgende budsjettjustering gjøres:

D 02702. 1100. 120.551430 kr. 750. 000, 00
D 04291. 1100. 120.551430 kr. 250. 000, 00
K 07291. 1100.120.5SI430 kr. 250.000,00
K 09480. 1100.120.551430 kr. 750.000,00

Ny saldo på investeringfond 253080016 «Morgendagens omsorg»: kr. 17. 196. 000, 00

Dersom det bevilges OU-midler til intern prosjektledelse tas 350000, - ut av bevilgningen. Formannskapet
orienteres når dette er avklart.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 21. 06. 16:

Følgende forslag til tillegg i vedtaket ble fremmet av Ap/Sv:

«Dersom det bevilges OU-midler til intern prosjektledelse tas 350000, - ut av bevilgningen. Formannskapet
orienteres når dette er avklart»

Enstemmig.



Forslag til vedtak:

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å disponere inntil kr l . 000 000 til videre
planleggingsarbeid i prosjektet «morgondagens omsorg i Frøya kommune».
Midlene tas frå investeringsfond nr 253080016 «morgendagens omsorg» som er avsatt
til dette formålet.

Følgende budsjettjustering gjøres:

D02702. 1100. 120.551430kr. 750.000.00
D04291. 1100. 120.551430kr. 250.000.00
K07291. 1100. I20.551430kr. 250. 000.00
K09480. 1100. 120. 551430kr. 750. 000.00

Ny saldo på investeringfond 253080016 «Morgendagens omsorg»; kr. 17. 196. 000, 00

89/16
TILLEGGSFINANSIERINGBASISHALL/IDRETTSHALL

Vedtak:

Det vises til saksutredningen vedrerende manglende finansiering for fullføring av basishallen inklusive
innkjøp av turnutstyr og lydutstyr.

Kommunestyret bevilger totalt kr. 4.368. 125,- til fullføring av prosjektet som finansieres på felgende
måte:

Ubrukte lånemidler: kr. 2.494. 500,-

Momskompensasjon kr. 873.625,-

Enstemmig

Forslag til vedtak:

Det vises til saksutredningen vedrørende manglende finansiering for fullføring av basishallen
inklusive innkjøp av tumutstyr og lydutstyr.

Kommunestyret bevilger totalt kr. 4.368. 125, - til fullføring av prosjektet som finansieres på følgende
måte:

Ubrukte lånemidler: kr. 2.494. 500,-

Momskompensasjon kr. 873. 625,-



90/16
ORGANISERING AV DEN SIVILE RETTSPLEIE PÅ GRUNNPLANET l POLITIET - SRGP

Vedtak:

Frøya kommune er bekymret for en utvikling der statlig kompetanse stadig
sentraliseres, og vil gjenta vår konklusjon i høringsuttalelsen til politianalysen
26. 09. 13: Lensmannskontoret har fortsatt god gjenklang i det norske
samfunnet, og er knyttet til tillitt og lokalkunnskap. Dersom det er politisk vilje,
har Frøya kommune tro på en fremtid med flere større enheter, men hvor vi
fortsatt har tilstedeværelse i de fleste kommuner. Lensmannsrollen i

tradisjonell forstand er endret, men kan fortsatt ha base i kommunen, i nært
samspill med andre etater og publikum. Da vil lensmannen verken være best
før, eller utgått på dato, men ta med seg det viktigste; kjenne sitt lokalsamfunn
og være en ressurs for dette.

Når det gjelder den sivile rettspleien, så er vi åpne for at endringer kan være
fornuftige, men vil igjen advare mot løsninger som tapper distriktskommuner
for nødvendig kompetanse. Vi vil her spesielt nevne forliksrådet, som er
velfungerende og som vi tror kan oppnå gode resultater, nettopp fordi det har
nærhet til sakene.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune er bekymret for en utvikling der statlig kompetanse stadig
sentraliseres, og vil gjenta vår konklusjon i høringsuttalelsen til politianalysen
26.09. 13: Lensmannskontoret har fortsatt god gjenklang i det norske
samfunnet, og er knyttet til tillitt og lokalkunnskap. Dersom det er politisk vilje,
har Frøya kommune tro på en fremtid med flere større enheter, men hvor vi
fortsatt har tilstedeværelse i de fleste kommuner. Lensmannsrollen i

tradisjonell forstand er endret, men kan fortsatt ha base i kommunen, i nært
samspill med andre etater og publikum. Da vil lensmannen verken være best
før, eller utgått på dato, men ta med seg det viktigste; kjenne sitt lokalsamfunn
og være en ressurs for dette.

Når det gjelder den sivile rettspleien, så er vi åpne for at endringer kan være
fornuftige, men vi) igjen advare mot løsninger som tapper distriktskommuner
for nødvendig kompetanse. Vi vil her spesielt nevne forliksrådet, som er
velfungerende og som vi tror kan oppnå gode resultater, nettopp fordi det har
nærhet til sakene.

91/16

KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE I FORBINDELSE MED GRØNNE KONSESJONER,
AVSATT TIL ØYREKKEN

Vedtak:

Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å behandle søknadene om bruk av midlene i
forbindelse med de grønne konsesjonene avsatt til øyrekken, etter følgende retningslinjer:

Det kan søkes om maks 200 000 kr i hver søknad

Det skal være søknad om en investering/nyinnkjøp, ikke direkte driftsstøtte
Det som det investeres i skal være i øyrekken eller komme øyrekken til gode

Øyrekken defineres som alle Byer i Frøya Kommune der det er fastboende, bortsett frå fast-Freya



Søknadene behandles i Formannskapet to ganger pr, siste møtet i mai og siste møte i november.

Øyrådet er høringsinstans for søknadene

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 21.06. 16:

Følgende omforente forslag til tillegg i vedtaket ble fremm-et:

«Øyrådet er høringsinstans for søknadene

Endring siste setning
Søhiadene behandles i Formannskapet to gonger pr, i mai og i november»

Forslag til vedtak:

Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å behandle søknadene om bruk av midlene i forbindelse med

de grønne konsesjonene avsatt til øyrekken, etter følgende retningslinjer:

Det kan søkes om maks 200 000 kr i hver søknad

Det skal være søknad om en investering/nyinnkjøp, ikke direkte driftsstøtte

Det som det investeres i skal være i øyrekken eller komme øyrekken til gode

Øyrekken defineres som alle øyer i Frøya Kommune der det er fastboende, bortsett frå fast-Frøya
Søknadene behandles i Fomiamiskapet to ganger pr, siste møtet i juni og siste møte i desember.

92/16
OVERGANG TIL TERTIALRAPPORTERING

Vedtak:

Kommunestyret vedtar at økonomirapporteringen skal skje på hvert tertial frå 2. terital 2016

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar at økonomirapporteringen skal skje på hvert tertial fi-a 2. terital 2016

93/16
STYRKING AV ØKONOMIFUNKSJONEN

Vedtak:

Kommunestyre tar informasjonen om styrkingen av okonomifunksjonen til orientering

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunestyre tar informasjonen om styrkingen av økonomifunksjonen til orientering

10



94/16

GNR 22 BNR 39 KJØP AV EIENDOM MELKEPLASSEN

Vedtak:

Med bakgrunn i vedtak i kommunestyret 28.04. 16 legges festekontrakt med KN Entreprenør
AS fram for formannskapet 21. 06. 16

Formannskapet viser til innkomne søknad om kjøp av tomt, alternativt leie av tomt med gnr
22 bnr 40 som Frøya kommune eier og gjør følgende vedtak:

Formannskapet vedtar å inngå festekontrakt med felgende rammer for avtalen, heri
festeavgift, opsjonstider m. m:

l. KN Entreprenør fester et areal på 6 621, 9 m2 i Nordhammervika (Melkstaden)
2. Festetiden er sått til 50 år og ingen av partene kan si opp avtalen l lepet av festetiden.
3. Grunnverdien settes til kr. 250, - pr. m2 pr år for planert areal, l 460, 0 m2 og

festeavgiften utgjar 7 % av denne
4. Grunnverdien settes til kr 150, - pr. m2 pr år for areal på 5 161, 9 m2 for uplanert areal,

og festeavgiften utgjor 7 % av denne
5. Festeavgiften kan hvert 10. år reguleres med endringen i konsumprisindeksen.
6. KN Entreprenør A/S har etter at den respektive festekontrakt har l8pt i mer enn ti år -

og senere med et års varsel - rett til å innløse arealet. For areal som ikke innleses vil
festekontrakten fortsette. I avtalen skal det fastsettes en innlesningssum.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Med bakgrann i vedtak i kommunestyret 28.04. 16 legges festekontrakt med KN Entreprenør
AS fram for formannskapet 2 l . 06. 16

Formannskapet viser til innkomne søknad om kjøp av tomt, alternativt leie av tomt med gnr
22 bnr 40 som Frøya kommune eier og gjør følgende vedtak:

Formamiskapet vedtar å inngå festekontrakt med følgende rammer for avtalen, heri
festeavgift, opsjonstider m. m:

l. KN Entreprenør fester et areal på6 621, 9 m2 i Nordhammervika (Melkstaden)
2. Festetiden er sått til 50 år og ingen av partene kan si opp avtalen i løpet av festetiden.
3. Gmnnverdien settes til kr. 250, - pr. m2 pr år for planert areal, l 460,0 m2 og

festeavgiften utgjør 7 % av denne

4. Gmmiverdien settes til kr 150, - pr. m2 pr år for areal på 5 161, 9 m2 for uplanert areal,
og festeavgiften utgjer 7 % av denne

5. Festeavgiften kan hvert 10. år reguleres med endringen i konsumprisindeksen.
6. KN Entreprenør A/S har etter at den respektive festekontrakt har løpt i mer enn ti år -

og senere med et års varsel - rett til å mnløse arealet. For areal som ikke innløses vil

festekontrakten fortsette. I avtalen skal det fastsettes en innløsningssum.
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95/16

SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSEIENDOM TIL GNR 65 BNR 575 FRÅ EIENDOM GNR 65 BNR
298.

Vedtak:

Frøya kommunestyre viser til søknad frå Sven Malvin Melkersen om kjøp av tilleggsareal til sin eiendom
gnr 65 bnr 575 på Jektholmen.

Kommunestyret finner å imøtekomme søknaden om kjøp, begrenset til en stripe med bredde 5 meter og i
en lengde av 20 meter, som består av både land og sjøgrunn som tilleggstomt til gnr 65 bnr 575.
Kjøpesummen fastsettes til kr 37, - pr m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre viser til søknad frå Sven Malvin Melkersen om kjøp av tilleggsareal til sin eiendom gnr 65
bnr 575 på Jektholmen.

Kommunestyret finner å i møtekomme søknaden om kjøp, begrenset til en stripe med bredde 5 meter og i en
lengde av 20 meter, som består av både land og sjøgmnn som tilleggstomt til gnr 65 bnr 575
Kjøpesunnnen fastsettes til kr 37, - pr m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen.

96/16

SØKNAD OM TILDELING AV TOMT I BEINSKARDET BOLIGFELT

Vedtak:

Belvelox Nordic AS v/Arvydas Kasperas, tildeles tomt nr. 71 og 80 i Beinskardet boligfelt for oppfaring av
totalt to, 2-mannsboliger. Dersom det planlegges bygg for flere enn 2 bruksenheter pr. tomt, må det sokes
om dispensasjon frå gjeldende reguleringsplan.

Tomtene tildeles på vanlige betingelser, dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt innen 3 måneder
etter tildelingsvedtak, og at det skal være igangsatt bygging på tomtene innen 2 år etter tildellngsdato.
Hvis ikke, skal tomtene skjetes tilbake til kommunen.
Ved tilbakeføring av tomtene til kommunen, betaler kommunen tilbake det innbetalte belap aten renter,
og med fratrekk for tinglysningsgebyr og dokumentavgift for tinglysning av skjøte.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Belvelox Nordic AS v/Arvydas Kasperas, tildeles tomt nr. 71 og80 i Beinskardet boligfelt for oppføring av totalt
to, 2-mannsboliger. Dersom det planlegges bygg for flere emi 2 bmksenheter pr. tomt, må det sekes om
dispensasjon frå gjeldende reguleringsplan.

Tomtene tildeles på vanlige betingelser, dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt innen 3 måneder etter
tildelingsvedtak, og at det skal være igangsatt bygging på tomtene innen 2 år etter tildelingsdato. Hvis ikke, skal
tomtene skjøtes tilbake til kommunen.

Ved tilbakeføring av tomtene til koiTununen. betaler kommunen tilbake det innbetalte beløp uten renter, og med
fratrekk for tinglysningsgebyr og dokumentavgift for tinglysning av skjøte.
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97/16
SAK VEDRØRENDE SLETTING AV FORKJØPSRETT OG URÅDIGHET PÅ SULA GNR 64 BNR
258.

Vedtak:

Frøya kommune ønsker ikke å benytte sin førkjøpsrett på eiendommen gnr 64 bnr 258 og godkjenner at
eiendommen overdras som omsøkt.

Frøya kommune beholder urådigheten over eiendommen som er en del av Hskerihavna på Sula

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune ønsker ikke å benytte sin førkjøpsrett på eiendommen glir 64 bnr 258 og godkjenner at
eiendonimen overdras som omsøkt.

Frøya kommune beholder urådigheten over eiendoinmen som er en del av fiskerihavna på Sula

98/16
AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG SAREPTA

Vedtak:

Formannskapet godkjenner den forelagte avtalen mellom Frøya kommune og Sarepta med retting av
påpekte feil.

E n stem mig.

Formannskapets behandling i møte 21.06. 16:

Martin Nilsen ber om vurdering av sin habilitet da han er en av gmnneieme i området.
Martin Nilsen ble enstemmig vurdert habil.

Møtet lukkes etter , kommuneloven i? 31, nr. 5, jf. offentleglova § 23, første ledd., offentleglova § 11, og
offentleglova § 12, bokstav a.

Forslag til vedtak:

Avtalen mellom Frøya kommune og Sarepta godkjennes som framlagt.

13



99/16
RÅDMANNS ORIENTERING

Orientering om ressursbruk innen oppvekst; Lasse Isaksen orienterte frå sin analyse så langt i prosessen.

Møtet lukket etter kommuneloven § 31, nr. 4.

Morgendagens omsorg: Det er gjort endringer i styringsgruppen ut frå innspill frå siste kommunestyremøte. l

tillegg er det opprettet en kompetansegruppe som styringsgruppene kan bruke ved behov. For å ivareta en god

dialog med det politiske nivå, vil styringsgruppen invitere kommunestyret til en temadebatt etter ferien, med

spesielt fokus på innhald og felles forståelse av omsorgstrappen.

Sponsoravtaler: Rådmannen refererte til tidligere sak i formannskap og kommunestyret/ gjennomgang av

årsregnskap. Manglende skriftlige avtaler knyttet til budsjetterte sponsorinntekter. Det er i ettertid konstatert

at det foreligger 3 signerte avtaler, Lerøy Midt AS, Havbrukstjenesten (Akerblå) og Marine Harvest AS.

Rådmannen jobber videre med å få alle detaljer på plass og vil opprette ny kontakt med alle tidligere involverte

parter som har bekreftet via mail til tidligere prosjektleder at de ønsker å bidra.

Utstyrssentral: Tidligere spørsmål om penger frå GJensidigestiftelsen. Vi har fått kr. 400.000,-. Utstyrssentralen

er lagt til Frøyahallen, og kun kr. 5.000, - er brukt til årskontingent til BUA (felles organisasjon for

utstyrssentraler).

Kommunalt næringsfond: Rådmannen vil legge fram egen sak på førstkommende formannskap.

Orientering frå styret i Frøya Storhall AS- Kvingedal og Fredagsvik orienterte om status i byggeprosessen og

saker som styret jobber med.

Brev frå Kartverket, mottatt 14. Juni ble referert. Rådmannen tar direkte kontakt med Kartverket, region Midt-

Norge for å få utvidet klagefrist.

Ressursbruk Frøya kommune

Noen hovedspørsmål? (rapportering pågående arbeid)
. Ressurser tilgjengelig sammenlignet med andre kommuner, fylke og nasjonalt
. Siste års utvikling
. Hvordan brukes/nyttes ressursene?

Ressurser er ikke nok??

. Stadig krav om mer ressurser

. Manglende ressurser som forklaring på svake resultat

. Svake resultater som argument for å bevilge mer

Indikatorer i sektoren

. Antall årsverk pr. elev (lærertetthet)

. Antall undervisningstimer pr. elev (produksjon)

. Kostnad pr. elev (samlede kostnader)

. Indikatorane sammenlignet nasjonalt/fylke/sammenlignbare kommuner

14



Noen (u)skrevne regler (areal/tid/lærere
. Delingstall (altså hvor mange elever i hver klasse)
. Skoledagens lengde (utnyttelse av tilgjengelige lokaler)

Litt om resultatene/opplæringskvalitet
. Noen bedringer
. Nye utfordringer
. Framtidige kostnader

Frøya kommune

Indikator og
nøkkeltall

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

Antall

elever

Skoler

Læ re re

539

6

61

507

68

503

68

498

6

71

51

Sistranda skole

Indikator

nøkkeltall

Elever

Læ re re

2011-12 2012-131 2013-141 2014-15 2015-16

326

32

312

34

302

38

294

39

319

41

15



Lærertetthet hele kommunen

Antall elever per Antali elever per AntaH elever per Antall efever per Antall elever per
årsverk til årsverk til årsverk til årsverk til årsverk til

undervisning undervisning undervisning undervisning undervisning

Enhetsnavn Trinn 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Frøya Alle

kommune trinn
11, 5 10, 2 10, 7 10, 4 9,8

Vikna kommune Al le trinn 11,8 11,7 10,9 11,4 11,1

Hitra kommune Alle trinn 10,9 10,4 10,8 10,9 11,2

Nasjonalt Al le trinn 12, 1 12, 2 12, 2 12,2 12,2

Sør-Trøndelag fylke Alle trinn 12, 6 12, 5 12,4 12,4 12,5
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Årsverk på 510 elever

55

50

15/16 Andel elever pr årsverk/510 elever

45

40

35

30
510/12,2

Nasjonalt

Lærertetthet i antall lærere

510/9,8

elever pr.
. røya elev 52 årsverk

Hitra 510/11,2 45 årsverk

Nasjonalt 510/12,2 41 årsverk
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Undervisningstimer pr. år som er delt på antall elever

Undervisni Undervisni Undervisni Undervisni Undervisni

ngstimer ngstimer ngstimer ngstimer ngstimer
totalt per totalt per totalt per totalt per totalt per
elev elev elev elev elev

Enhets Enhet

navn stype
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Nasjon Nasjo
alt nalt

Fylke 56

Sør-
Trønd

elag
fylke

'a
Kom
mune

une

Hitra
Kom

mune
une

58

56

70

69

58

57

67

67

58

57

69

66

58

57

72

64

Lønnsutgifter per elev

Enhetsn Enhetst Tri

avn ype nn

Alle

Lønnsutgi Lønnsutgi Lønnsutgi Lønnsutgi Lønnsutgi
fter per fter per fter per fter per fter per
elev elev elev elev elev

2010-2010 2011-2011 2012-2012 2013-2013 2014-2014

^asjonal^asjonatnn 71354 74146
n

Sør- Alle
Trøndel Fylke trin 68501 73762
ag fylke n

Alle

kommun'""""" trin 71162 70535
ne

e n

Hemne . ^ Alle

kommun'""'"'"" trin 70285 72591
ne

e n

77913

77646

77720

78740

80660

80145

88605

87683

83981

83850

91357

90603
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Hitra ". Alle
kommun """""" trin 84286

ne
e n

Holtålen,, Alle
kommun """"""" trin 84484

ne
e n

Klæbu " Alle
trin

ne
e n

90656 94099 94323 100731

89274 95800

69650 73955

96231 97810

76922 82896

Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter

Prosentande Prosentande Prosentande Prosentande Prosentande

I lønnsutgift l lønnsutgift l lønnsutgift l lønnsutgift l lønnsutgift
er av totale er av totale er av totale er av totale er av totale

utgifter utgifter utgifter utgifter utgifter
Enhe Enhe

tsnav tstyp 2010-2010 2011-2011 2012-2012 2013-2013 2014-2014
n e

Nasj Nasj
analt analt

Sør-

Trøn Fylk
delag e "''
fylke
Frøy
a

kom

mune

Hem

ne

kom

mune

Hitra Kom

kom mun 83,7
mune e

Holta,

Kom

mun 76

e

Kom

mun 73,9
e

len

kom

Kom

mun 77,7

78,9

80,9

73,8

78

85,6

79,9

80

80,8

76,1

77,4

85,3

78,1

80,3

81,2

75,2

78,6

79,5

77,1

81,1

82,5

79,3

77,9

78,5

77,8

mune
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Klæb
u

kom

mune

Kom

man 83,7
e

86,6

Sistranda skole 1-10

. Nasjonale indikatorer

. Delingstall

. Areal - utnyttelse knyttet til tid

86,4 85,2 84,2

Elever Sistranda skole

360

350

310

330

320

310

300

290

280

270

2010/2011 2011/2012 2012/2013

Antall stillinger Sistranda skole

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

38

38

38

47
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Sistranda (17, 2 elever pr. klasse)

Elevtall 2015- Elevtall 2016-

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2016

27

36

21

15

17

19

27

50

54

55

321

2017

30

27

36

21

15

17

19

41

50

54

310

2 Klasser

2 Klasser

2 Klasser

l Klasser

l Klasser

l Klasser

l Klasser

2 Klasser

3 Klasser

3 Klasser

ISKlasser

Foreløpige konklusjoner

. Frøya kommune bruker i alle fall ikke noe mindre ressurser på skole enn andre
kommuner

. Det har vært en økning av ansatte i sektoren selv om elevtallet har vært stabilt/dalende
(utydelige rammer)

* Årlige forhandlinger om ressurser
. Det kan stilles spørsmål ved utnyttelsen av arealene som er tilgjengelig (delingstallene

er svært rause og gjør at skolene må dimensjoneres etter et elevtall som er ca 40 %
over reelle elevtall)

. Anbefaler kommunen å etablere regler/mtiner knyttet til deling av klasser og bedre
utnyttelse av hele skoledagen

Behov for tydelig politisk styring
. Styret/eieme må stille krav til skolene/enhetene

. I dag kan det se ut til at det er enheten som setter agendaen for styre/skoleeieme

. Vanskelig å være enhetsleder når administrative forhold ender opp som politiske
prosesser - lett å bli «taper»
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Kartverket 09.06. 16

Vedtak i navnesak 2016/6 i Frøya kommune

For å avklare hva som er rett skrivemåte i de foreslåtte adressenavna Valan, Skalet,
Strømskagveien og Måsøvalveien har Kartverket reist navnesak på disse naturnavna: Valan eller
Vardan (ås), Skalet eller Skardet (skar), Straumen eller Strønunen (sund i sjø - to steder),
Straumskaaet eller Strømskaget (nes i sjø), Måsøva (øy i sjø) og Måsøwalen (sund i sjø).

Strømøya (øy i sjø), Strømøyvågen (våg) og Strømøybotnen (vik i sjø) var allerede vedtatt,
men ble tatt med i den nye navnesaken sammen med primærformen Straumen eller Strømmen.
Regler frå 2005 krever at normering skal starte med primæmavnet (det opphavlige navnet).
Nå har saken vært på høringsrunde i kommunen. Det er ikke kommet nye Innspill i
høringsmnden. Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har hatt saken til behandling og har gitt
tilrådingar i saken,

Statens kartverk gjør slikt vedtak:

. Navnet på en ås får vedtatt skrivemåten Vardan

. Navnet på et skar får vedtatt skrivemåten Skardet

. Hvert av to sund får vedtatt skrivemåten Straumen

. Navnet på et nes får vedtatt skrivemåten Straumskaget

. Navnet på ei øy får vedtatt skrivemåten Straumøya

. Navnet på en våg får vedtatt skrivemåten Straumøyvågen
. Navnet på ei vik får vedtatt skrivemåten Straumøybotnen
. Navnet på ei øy får vedtatt skrivemåten Masøya
. Navnet på et sund får vedtatt skrivemåten Måsøyvalen

Vedtakene er gjort i samsvar med hovedregelen for normering etter lov om stadnamn, som sier
at en skal ta utgangspunkt i lokal nedarva uttale og normere i samsvar med gjeldande
rettskrivningsprinsipper. Skrivemåten i primæraavnet skal som hovedregel være retningsgivende for
skrivemåten av det sanune navnet i andre funksjoner.

Vardan og Skardet har fått vedtatt skrivemåte med rd som markerer at uttalen har «tjukk» l.
(Tjukk l har oppstått i disse ordene av lydkombinasjonen re i gammelnorsk. ) Skrivemåten Straum- er
gjennomført i samsvar med lokal nedarva uttale og med skrivemåte i primærfunksjonen. Dette gjelder
også Straumøya, selv om vanlig uttale her etter hvert er blitt Strøm-. Skrivemåten øy er gjennomført i
samsvar med lokal nedarva uttale og rettskrivningsform for dette ordet.

Vedkommende kommune skal sørge for at vedtaket blir gjort kjent for de partene i kommunen
som har klagerett etter § l O første ledd i loven, men som ikke er part i saken. Se nedenfor om
klageadgang.
Vi vil minne om de reglene stedsnavnloven har om plikt til å bmke vedtatte skrivemåter, jf§ 9, spesielt
første setning, som har denne ordlyden: Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova
og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i §1 tredje ledd.
Det vil si organer for stat, fylkeskommune og kommune samt selskaper som det offentlige eier fullt ut.

Med vennlig hilsen
Lars Mardal

fylkeskartsjefNiIs Jørgen Gaasvik
stedsnavnansvarlig

Dokumentet sendes uten undershift. Det er godkjent i henhold til interne mtiner.
Mottaker: Stedsnavntjenesten for Midt-Norge

22



Frøya kommune
Informasjon om rett til å klage

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten paklages av dem som etter § 5 første ledd
bokstav a til c har rett til a ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker frå
meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig
kurmgjøring, starter klagefristen frå den dagen vedtaket blir kunngjort første gang.

Eventuell klage skal sendes til Statens kartverk, som er det organet som har vedtatt skrivemåten, med
kopi til kommunen. Klagen skal grunngis. Nar man tar opp en klagesak, gjelder de samme
saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers.
Dersom klagen blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt klagenemnd oppnevnt
av Kulturdepartementet. De som har klagerett, har rett til a se saksdokumentene, som er arkivert hos
vedtaksorganet. Det er anlednlng til a søke om utsalt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute
eller klagen er avgjort.

100/16
ORDFØRERS ORIENTERING

. Nor-FISHING. 16-19august. Billetter? Alt er klart

. Toppledermøtet, 18 august. Noe uavklart

. Felles fonnannskapsmøte 10-11 august.

. ATB -Halten ruta går som normalt den l juli i tillegg til ekstra tur i forbindelse med
Oda frå Havet

. Besøk av nordisk råds kulturutvalg. Hvem kan delta av politikere?

. representantskapsmøte i Trondheim havn IKS
» Generalforsamling i Frøya storhall AS blir etter enste formannskapsmøte
. Referat frå varaordfører vedrørende møte om politireformen.

Ønske om orientering frå flykningekonsulenten til neste møte

Fonnannskapet gir Ordfører mandat til å gå i forhandlinger med Sør-Trøndelag
fylkeskommune ang. Flatvalveien.
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/2361    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Referat fra Årsmøte i Frivilligsentralen. 

Protokoll fra møte i Vertskommunenemnda SIO 17.06.16. 

Orientering om organisasjonsstruktur SIO. 

Protokoll fra Årsmøte i Frøya næringsforum. 

Melding om vedtak 714 - Snillfjord kommune. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 
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Orkdal kommune Møteprotokoll
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Utvalg: Vertskommunenemnd SIO
Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
Dato: 17.06.2016
Tid: 10:00  -  12:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn Funksjon Representerer
Ivar Konrad Gangås Medlem
Oddvar Indergård Medlem
Jon Stølen Medlem
Torfinn Stub Medlem
Randi Eli Medlem
Jan Egil Handberg Medlem
Bente Mostue Berdal Medlem
Arvid Hammernes Medlem
Rolf Arne Fredriksli Bruholt Medlem
Kirsti Barbo Landsem Medlem
Åge Jonli Medlem
Astrid Gimseng Medlem
Hanne Bjerknes Kanestrøm Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn Funksjon Representerer
Gunnar Hoff Lysholm
Berit Flåmo
Are Hilstad
Ola Bjørkøy
Marit Bjerkås
Gunnar Ludvigsen
Tove Karin Halse Lervik
Lilly Gunn Nyheim
Trude Cathrine Tevik 
Gulbrandsen
Nina Astrid Mjør
Ingebrigt G. Moen
Jo Forslund
Svein Erik Jørgensen
Anita Gilde

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn Møtte for Representerer
Torstein Larsen
Berit Westrum Johansen

Gunnar Hoff Lysholm
Trude Tevik Gulbrandsen
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Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Bjørn Carsten Buan
Folke Forfang

Enhetsleder SiO
Økonomikonsulent
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SAKSLISTE

Saksnr Innhold
Lukket 

behandling Arkivsak

PS 2/16 Status driftsoppgaver første kvartal 2016 2016/5562

Orientering

OR 3/16 Orientering om forslag til framtidig organisasjonsstruktur for SiO
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PS 2/16 Status driftsoppgaver første kvartal 2016

Behandling i Vertskommunenemnd SIO - 17.06.2016 

Avstemming

Som rådmannens innstilling – énstemmig.

Tilråding /Vedtak i Vertskommunenemnd SIO - 17.06.2016
Vertskommunenemnda tar statusrapport etter 1. kvartal 2016 til orientering
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Orientering

OR 3/16 Orientering om forslag til framtidig organisasjonsstruktur for SiO

Behandling i Vertskommunenemnd SIO - 17.06.2016 

Tilråding /Vedtak i Vertskommunenemnd SIO - 17.06.2016
I Are Hilstads fravær orienterte enhetsleder Bjørn C. Buan om forslaget til ny 
organisasjonsstruktur/styringsstruktur for SiO.  Hans PP-presentasjon er vedlagt.



Ny styringsmodell for SiO 
 

Utvidet regionrådsmøte 2. juni 2016 

Frøya 

Bjørn Buan 
Enhetsleder SiO 



Status prosess 
1. Utvidet regionråd besluttet i møte 20. april 2016 at 

Arbeidsutvalget skulle legge fram skisse til reviderte 
vertskommuneavtaler for SiO legevakt og KAD-sengepost 
uten politisk nemd 

2. Videre skulle det utarbeide skisse til samarbeidsavtale om 
videreføring av utviklingsoppgaver for SiO-kommunene. 

3. Målet er å erstatte dagens avtaleverk med ny(e) 
vertskommuneavtaler og samarbeidsavtale gjeldende fra 
og med 2017. 

4. Ny vertskommune må formelt avklares. 
5. Fra diskusjonen: Rådmannsnivået må involveres og 

hovedutvalgene for helse- og omsorg må ivaretas i ny 
modell. 

6. Forslaget er presentert og diskutert i Rådmannsutvalget 
medio mai, og lagt fram for et utvidet arbeidsutvalg 27. 
mai   



Styri n g, orga n i s eri n g og
i n form a sjon svei er

VERTSKOMMUNE

AU – Orkdalsregionen++

Adm leder/
SEKRETARIAT

DRIFTSOPPGAVER
Legevakt, sengepost

Kommune -
koordinatorer

AU/RR, 21.3/28.3.12 3

Utvidet regionråd
Orkdalsregionen

RÅDMANN

Adm leder

RÅDMANNS -
UTVALG

Prosjekter/
Utvikling 1 - n

Med.
rådgiver

Rød pil: Styring og rapportering
Blå pil: Informasjon og rådgiving



Forslag til videre tiltak via AU 
1. Det foreslås at det utvidete Regionrådet gir et utvidet AU i 

oppdrag å iverksette nødvendige tiltak for å realisere ny 
styringsmodell fra og med 2017. Det utvidete AU skal i 
denne saken invitere administrativ og politisk deltakelse 
fra Nordmørekommunene, daglig leder SiO og 
representant for ansatte i SIO. Annen kompetanse 
(merkantil, juridisk, helsefaglig) hentes inn ved behov. 

2. Det utvidete regionrådet holdes løpende orientert, og får 
lagt fram utkast til løsninger for behandling. 

3. Kommunestyrene får avtaleutkast til høring innen endelig 
avtaleutkast legges fram for sluttbehandling i 
kommunestyrene. 

4. Utvalget skal informere og hente råd fra 
rådmannsutvalget og  vertskommunenemda under deres 
ordinære møter.  

 



Om overgang til ny avtale 
Det foreslås at:  
1. Utvidet regionråd søker konsensus om innhold i ny vertskommuneavtale 

og samarbeidsavtale innen behandling i kommunestyrene.  
2. Dagens avtaleparter  viderefører sin deltakelse i SiO. Dagens 

oppsigelsesregler videreføres i ny avtale. 
3. Samarbeidsavtale om utviklingstiltak inngår i avtaleverket, knyttet til   

vertskommuneavtale. SiOs Handlingsplan 2016-2019 videreføres. 
4. Framtidig styringsmodell og økonomimodell gjennomgås og beskrives 

entydig i utkast til ny avtale. 
5. Ansatte ved legevakt og sengepost tilbys videreføring av dagens lønns- 

og arbeidsvilkår. Daglig leder forberedes på endringsoppsigelse (?) 
6. Dagens avtaler med St Olavs og andre vare- og tjenesteleverandører 

videreføres med vertskommune.   
7. Utvidet AU følger en prosessplan med de nødvendige saksframlegg i tur 

og orden  overfor Utvidet regionråd og kommunestyrene, fram til endelig 
signering i november/desember 2016. Utvidet regionråd får framlagt 
første avtaleutkast til sitt møte i september 2016. 

 



Forslag prosessplan  
Det foreslås at: 

1. Utvidet AU legger fram detaljbeskrevet avtaleutkast med vekt på 
ambisjon og mål, oppgaver, organisasjon og styring, økonomi, jus og  
utvikling for AU (2/9) for utvidet Regionrådsmøte i Hemne, sammen med 
budsjettforslag SiO 2017. 

2. Kommunestyrene behandler avtaleutkast første gang (sept./okt.) 

3. Tilbakemeldinger fra kommunene innarbeides i revidert avtaleutkast 
(okt.) 

4. Utvidet AU legger fram revidert og komplett avtaleutkast for 
Regionrådsmøte 3 (Snillfjord) for anbefaling (11. nov 2016) 

5. Anbefalt avtaleutkast legges fram for godkjenning i kommunestyrene 
medio november 2016 

6. Valgt vertskommune foretar gjennomgang og videreføring av 
tjenesteavtaler og leieavtaler 

7. Ikrafttredelse avtale 01. 01.2017 (i samsvar med konklusjon fra 
Rindalsmøtet) 

Rådmannskollegiet og dagens vertskommunenemd orienteres i deres møter 
under veis 
 

 



Møteprotokoll - Styret

Møtedato/tid: 23.06.2016 kl 10:00-11:45

Møtested: Fylkeshuset, møterom Svovelkis 5. etg.

Møtende medlemmer og varamedlemmer:
Inga Balstad, styreleder
Jan Ole Sund, nestleder
Helge Bjørn Bæverfjord
Torbjørn Berglann
Siri Holm Lønseth. Vara for Brekken

Forfall:
Oddlaug Børseth Brekken

Andre møtende:
Arvid Hanssen

Arkivsak:
16/81

Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksl iste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel
17/16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20.5. 16.
18/16 Referatsaker til styremøte 23.6.16.
19/16 Revidering av reglement for godtgjøring til s tyret.
20/16 Lønnspolitiske retningslinjer for Konsek - dr øftinger rundt praktisering.
21/16 Evaluering av handlingsplan 2013-2016.
22/16 Innledende diskusjon - arbeid med ny strategi plan.
23/16 Eventuelt.



Sak 17/16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 2 0.5.16.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 23.06.2016 17/16

Innstilling til styret
Protokollen godkjennes.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 18/16 Referatsaker til styremøte 23.6.16.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 23.06.2016 18/16

Innstilling til styret
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Ressursbruk Konsek per 16.6.16.

2. Leieforhold Kongens gate 9, oppdatert status.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.



Sak 19/16 Revidering av reglement for godtgjøring t il styret.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 23.06.2016 19/16

Innstilling til styret
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Representantskapet vedtar fremlagte forslag til nyt t reglement for godtgjøring til
styret.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Representantskapet vedtar fremlagte forslag til nyt t reglement for godtgjøring til
styret.

Sak 20/16 Lønnspolitiske retningslinjer for Konsek -
drøftinger rundt praktisering.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 23.06.2016 20/16

Innstilling til styret
Forhandlingsutvalget gjennomfører drøftinger og for handlinger om lønnsoppgjøret for
2016 med fagforeninger i tråd med vedtatte retnings linjer og signaler fra styret.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forhandlingsutvalget gjennomfører drøftinger og for handlinger om lønnsoppgjøret for
2016 med fagforeninger i tråd med vedtatte retnings linjer og signaler fra styret.



Sak 22/16 Innledende diskusjon - arbeid med ny
strategiplan.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 23.06.2016 22/16

Innstilling til styret
Sak med utkast til ny strategiplan legges frem til behandling i styret 25.8.16.

Administrasjonen viderefører prosessen i forhold ti l KomSek i tråd med signaler fra
styret. Notat fra arbeidet legges frem på styremøte t 25.8.16.

Behandling:
Styret ønsker å bli løpende orientert om prosessen med KomSek Trøndelag IKS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sak med utkast til ny strategiplan legges frem til behandling i styret 25.8.16.

Administrasjonen viderefører prosessen i forhold ti l KomSek i tråd med signaler fra
styret. Notat fra arbeidet legges frem på styremøte t 25.8.16.

Sak 23/16 Eventuelt.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 23.06.2016 23/16

Innstilling til styret
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Ingen saker ble tatt opp.



 

 

 

 
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FRØYA NÆRINGSFORUM  
TORSDAG  DEN 16.JUNI 2016 KL 19.00  PÅ HOTELL FRØYA 
 
Daglig leder Torill Pettersen ønsket velkommen og informerte om bakgrunn for 
endring av årsmøte sted og om programmet for kvelden. 
Styret ønsker at årsmøtesamlingen skal være noe mer enn årsmøte og inviterte i 
etterkant av årsmøte til en orientering av daglig leder. 
I tillegg var Ellen Johansen, faglærer restaurant og mat fag ved Frøya Videregående 
skole invitert inn for å si noe om skolens Korea tur og om tang og tare prosjektet.  
Til slutt ble det invitert til middag med lokal meny og lokalt øl.  
 
Til sammen 18 medlemmer og samarbeidspartnere deltok og det ble en fin kveld 
med intressante  tema/ betraktninger, og  god middag med øl fra Bryggeriet Frøya. 
Det siste i beste Hotell Frøya stil.  
 
 
Tilstede på årsmøtet var: 
 
10 medlemsbedrifter 
 
Ordfører Berit Flåmo 
Rådmann Svanhild Mosebakken 
Virksomhetsleder for strategi og utvikling; Marit Norborg. 
Frøya videregående skole, Ellen Johansen 
OJ MAT; Trude Heggstad 
 
 
Sak 1/16:  Godkjenning av innkalling og sakliste. 
 
Vedtak: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 2/16: Konstituering av møtet 
 
Vedtak: Styreleder Stine Ervik ble enstemmig valgt til møteleder. 
  Daglig leder Torill M. Pettersen ble enstemmig valgt til sekretær. 

Werner Kristiansen og Anders Espnes ble enstemmig valgt til å skrive 
under protokollen. 

 
   
Sak 3/16: Godkjenning av fullmakter 
 
Vedtak: Ingen av de frammøtte møtte med fullmakt. 
 



 
Sak 4/16: Årsmøtesaker: 

 
Styreleder Stine Ervik gikk gjennom styrets årsmelding.  
Daglig leder Torill Pettersen gikk igjennom årsregnskap med revisors 
beretning for 2015. 

 
Vedtak: Årsberetning og årsregnskap inkl revisors beretning for 2015 ble 

enstemmig godkjent.  
 
 
Sak 5/16: Innkomne forslag i henhold til vedtektene. 
  Ingen saker mottatt. 
 
Sak 6/16: Valg av styre, revisor og valgkomitè på tre medlemmer. 
 
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
  Følgende styremedlemmer  på valg: 

   
Stine Ervik, styreleder 
Helge Gåsø, nestleder 
Vidar Eidsvaag, styremedlem 
 
Varamedlemmer: 
Tove Boneng 
Helge Myrseth 
 
 
Styret: 
 
Hallgeir Bremnes , styreleder – ny  1 år 
Bjørg Rabben, nestleder  1 år 
Valborg Bekken, styremedlem   1 år 
Asle Rønning, styremedlem-  ny  2 år 
Anette Hammervold, styremedlem-ny  2 år 
 
 
Varamedlemmer: 
Kjell Roger Jensen, ny 1 år 
Tove Boneng – gjenvalg 1 år 
Helge Myrseth – gjenvalg 1 år 
 
 
 
 
 
 
 



Valgkomitè for 2016: 
 
Stine Ervik,  leder  1 år 
Vidar Eidsvaag, medlem 1 år 
Helge Gåsø, medlem 1 år 
 
 
Revisor: BDO AS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werner Kristiansen      Anders Espnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torill M Pettersen 
referent 



 

Snillfjord Kommune 
Rådmannen 

 

 
Postadresse:   
Rådhuset         
7257 Snillfjord 

E-post/internett 
postmottak@snillfjord.kommune.no 
www.snillfjord.kommune.no 
 

Telefon:  72 45 55 55  
Telefaks: 72 45 55 97 

Bankgiro:  4202.14.37667 
Org.nr.      964 982 309 

 
 

 
Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 
 
 
  

  Vår ref. 
Arkivnr 
Saksb 
Deres ref. 
Dato 

16/795 
 
Arild Risvik 
 
14.06.2016 

 
 
 

 
    
MELDING OM POLITISK VEDTAK - FV714 - STOKKHAUGEN - SUNDAN 
(LAKSEBEGEN), TRINN 2 - LOKALPOLITISKE PRINSIPPVEDTAK 
BOMPENGESØKNAD  
 
Kommunestyret  behandlet  i møte 09.06.2016 sak 40/16. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Enstemmig som innstillingen: 
1. Frøya, Hitra og Snillfjord kommune gir sin tilslutning til å finansiere prosjekt og tiltak 

på fv  
714 Stokkhaugen-Sunde i Sør-Trøndelag (trinn 2) med bompenger. 
 

2. Saken oversendes etter vedtak i kommunene til Statens vegvesen som utarbeider et 
faglig grunnlag. Dette sendes Vegdirektoratet for godkjenning, med sikte på ny 
lokalpolitisk behandling våren 2016 og stortingsbehandling våren 2017. Frøya, Hitra 
og Snillfjord kommune vil spesielt understreke, i lys av den negative utviklingen i 
ulykker med personskader /dødsulykker på strekningen de siste årene, viktigheten av at 
prosjektene i pakken nå ferdigstilles innenfor de tidsrammer som er planlagt. 
 

3. Frøya, Hitra og Snillfjord kommune godkjenner at en ny Stortingsproposisjon omfatter 
finansiering av delprosjekt 7-10, med mulighet for å ta inn prosjekter fra 
marginallisten dersom økonomien tilsier det. Delprosjekt 8 gis prioritet foran 
delprosjekt 7.  
 

4. For trinn 2 legger Frøya, Hitra og Snillfjord kommune til grunn at bompenger skal 
finansiere ca. 56 prosent av investeringskostnadene, 910 mill. kr. Bompengelånet skal 
også dekke rentekostnader og kostnader ved administrasjon og innkreving av 
bompenger. 
 

5. For trinn 2 forutsetter Føya, Hitra og Snillfjord kommune at Sør–Trøndelag 
fylkeskommune over vegbudsjettet bevilger et beløp som dekker ca. 44 prosent av 
investeringskostnadene, 716 mill. kr. 



 
6. Ved prisomregninger av byggekostnader skal Statistisk sentralbyrås 

«Byggekostnadsindeks for veganlegg» legges til grunn.  
 

7. Frøya, Hitra og Snillfjord kommune legger til grunn at dagens bompengeordning 
videreføres med toveis parallellinnkreving gjennom bomstasjoner på Valslag og 
Våvatnet. De endelige takstene blir fastsatt senere iht. gjeldende takstretningslinjer. 
 

8. Som del av den nasjonale bompengereformen, jf. Meld. St. 25 (2014–2015), og Prop. 
1 S Tillegg 2 (2015-2016) legges det til grunn en rabattordning med 
etterskuddsfakturering og 20 pst. rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk 
brikke. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2. Det er ikke åpning for lokale 
rabattavtaler/forskuddsavtaler.  Innføring av passeringstak, som innebærer at det settes 
en øvre grense for passeringer som belastes en gitt brikke i løpet av en kalendermåned 
skal vurderes. Statens vegvesen Region midt anbefaler at det øvre passeringstaket 
settes til 40. Snillfjord, Hitra og Frøya kommune ønsker primært at taket settes til 20 
og viser til at dette vil ha svært liten betydning for økonomien i prosjektet. 

9. Frøya, Hitra og Snillfjord kommune forutsetter at Sør–Trøndelag fylkeskommune 
stiller garanti for nødvendige lån som bompengeselskapet tar opp.  
 

10. Det legges til grunn en investeringskostnad på 1 626 mill. kroner. (Alle beløp i 2016-
kroner.) Av dette vil 716 mill. kroner bli finansiert med fylkeskommunale midler. Det 
er videre beregnet et bompengebidrag på 910 mill. kroner. Finansieringskostnaden er 
beregnet til 367 mill. kroner og innkrevingskostnader er beregnet til 48 mill. kroner 
slik at samlet bompengeinntekt blir 1 325 mill. kroner (48+367+910 mill. kroner). 
 

11. Bompengeselskapet vil være ansvarlig for å finansiere 56 prosent av en eventuell 
kostnadsøkning (910/1626 mill. kroner) ut over prisstigningen, begrenset oppad til 10 
prosent av investeringskostnaden (kostnadsramme) (1 626 mill. kroner) dekkes med 
fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som 
innenfor styringsrammen. All kostnadsøkning ut over 10 prosent skal Sør-Trøndelag 
fylkeskommune i sin helhet finansiere. Eventuelle innsparinger blir delt på samme 
måte. Alternativt blir det åpnet for at reduserte byggekostnader kan nyttes til å ta inn 
tiltak fra marginallisten dersom det er lokalpolitisk enighet om det. Delprosjekt 13 skal 
i så fall tas først, øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge. Det er Statistisk 
sentralbyrå sin kostnadsindeks for veganlegg som skal nyttes i prisberegningene. 
 

12. Dersom det etter at innkrevingen er igangsatt viser seg at Selskapets økonomiske 
situasjon gjør det nødvendig, kan bompengeselskapet, etter søknad til Vegdirektoratet, 
forlenge bompengeperioden med inntil 5 år og/eller øke takstene med inntil 20 prosent 
utover det takstnivået som var forutsatt ved stortingsbehandlingen.  
 

13. Samlet innkrevingsperiode for Trinn 2 er beregnet til 15 år. Dersom økonomien i 
prosjektet blir bedre enn forutsatt skal eventuelle økte bompengemidler settes av til 
utbedringstiltak på marginallisten omtalt i Trinn 1. Delprosjekt 13 skal i så fall tas 
først, øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge.  
En eventuell fylkeskommunal andel til prosjekt på marginallisten må behandles i 
Fylkestinget. 
 



14. Det forutsettes likelydende vedtak i Snillfjord, Hitra og Frøya kommuner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Inger Krokstad 
Inger.krokstad@snillfjord.kommune.no 
 
 
 
Kopi til: 
Frøya kommune 
Hitra kommune 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 16/2000    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV TOVE MERETE VEDAL 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ut fra kommunelovens § 15. pkt. 2 som sier: Kommunestyret og fylkestinget 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. 

Tove Merete Vedal innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra august 2016 

og ut august 2017. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Tove Merete Vedal. 

 

Saksopplysninger:   

 

Rep. Tove Merete Vedal søker om permisjon fra sine politiske verv i Frøya kommune fra august 

2016 til til og med august 2017. 

Årsak til søknaden er at familien skal reise bort på langtur.Vedal blir i denne perioden ikke 

tilgjengelig for å skjøtte sine plikter som politiker i Frøya kommune. 

 

Vedal er fast medlem i Kommunestyrer for Venstre og 1.vararepr. I hovedutvalg for drift for 

Venstre. 

 

Vurdering: 

 

Dersom Tove Meret Vedal får innvilget permisjon: 

 

 Halgeir Arild Hammer vil tre innsom fast medlem i kommunestyret  

 

Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg.  

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

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 



organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.»  

 

Følgende nyvalg må foretas dersom permisjon innvilges: 

 

Valg på 1. vararep. For Venstre i hovedutvalg for drift. 

 

Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

«Kommunestyret og fylkestinget 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.»  

 

 

 

 

 

 



Tove Merete Vedal

7282 Bogøyvær 31. juni 2016

Frøya kommune
v/politisk sekretær Siv-Tove Skarshau;
7260 Sistranda

Søknad om permisjon frå politiske verv, Frøya Venstre.

Ønsker med dette å søke om pennisjon frå august 2016 til og med august 2017, da familien
skal reise bort på langtur.

Kommunestyrerepresentant

Vararepresentant hovedutvalg for drift
Varerepresentant formannskapet

Vennlig hilsen
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kitt Julie Hansen Arkiv: L32  

Arkivsaksnr.: 16/1680    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

NAVNESAK 2016/6 - KLAGEBEHANDLING  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune påklager deler av vedtaket i Navnesak 2016-6, datert 09.06.16, om 

skrivemåter av naturnavn i kommunen. Klagen gjelder skrivemåten av: Straumen, 

Straumskaget, Straumøya og Straumøybotnen. 

2. Klagen begrunnes med at primærfunksjonen av substantivet uttales strøm (uten 

diftong) av storparten av kommunens innbyggere. Dette er den uttalen vi 

identetifiserer oss med og som derfor bør vektlegges når skrivemåten for 

naturnavnene skal fastsettes. 

3. Kommunen ber om at skrivemåten for naturnavnene endres til: Strømmen, 

Strømskaget, Strømøya og Strømøybotnen. 

4. Kommunen ber om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen 

er avgjort. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Brev fra Kartverket, datert 09.06.16 

2. Brev fra Språkrådet, datert 27.05.16 

 

 

Saksopplysninger:  

 

Statens kartverk har reist navnesak på flere naturnavn for å få avklart hva som er riktig 

skrivemåte i de foreslåtte adressenavna Valan, Skalet, Strømskagveien og Måsøvalveien i 

Frøya kommune.  

 

Med bakgrunn i høringsuttalelser fra Språkrådet har Kartverket gjort følgende vedtak om 

skrivemåter i nevnte navnesak: Vardan, Skardet, Straumen, Straumskaget, Straumøya, 

Straumøyvågen, Straumøybotnen, Måsøya og Måsøyvalen. 

 

Stat, fylkeskommune, kommune – samt selskaper som eies av det offentlige full ut – er 

forpliktet til å bruke vedtatte skrivemåter, jr § 9 i Lov om stadnamn. Den vedtatte 

skrivemåten skal også brukes i adressenavn, eventuelt tilpasses en sammensetningsform i 

samsvar med bøyningen av det vedtatte navnet. 

 

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 5 første 

ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre 

uker fra meldinga om vedtaket er mottatt.  



Eventuell klage skal sendes Statens kartverk som er det organet som har vedtatt skrivemåten. 

Klagen skal grunngis. Dersom klagen blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til en 

særskilt klagenemnd som er oppnevnt av Kulturdepartementet. Det er anledning til å søke om 

utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort. 

 

Frøya kommune har fått utsatt frist pga ferieavvikling. Dette er bekreftet av fylkeskartsjef Lars 

Mardal i epost, datert 23.06.16. 

 

Vurderinger:   

 

Frøya kommune har ingen merknader til skrivemåten Vardan og Skardet da disse allerede er 

innarbeidet i kommunens adressering. Ei heller er det mye uro omkring skrivemåten Måsøya 

og Måsøyvalen. Vi finner det derimot vanskelig å akseptere skrivemåtene Straumskaget og 

Straumøya da dette oppleves som feil, både for kommunen som organisasjon og 

befolkningen flest. Vi vil derfor påklage denne delen av vedtaket i navnesak 2016/6. 

 

Kartverket sier i sin begrunnelse at «skrivemåten Straum- er gjennomført i samsvar med 

lokal nedarva uttale og med skrivemåte i primærfunksjonen. Dette gjelder også Straumøya, 

selv om vanlig uttale her etter hvert er blitt Strømøya. Skrivemåten øy er gjennomført i 

samsvar med lokal nedarva uttale og rettskriningsform for dette ordet.»  

 

Stadsnamnlovens hovedregel sier at skrivemåten av stedsnavn skal ta utgangspunkt i den 

nedarvede, lokale uttalen av navnet. Med lokal nedarvet uttale menes her den uttalen som er 

overlevert fra tidligere generasjoner på stedet, og som fortsatt er aktivt i bruk. Aktivt bruk 

kan det imidlertid ikke kalles dersom en uttaleform er så sjelden at en må lete etter noen som 

bruker den. Videre sier veiledningen til stadnamnforskriften at: «Dersom fleire uttaleformer 

er i bruk, skal ein som hovudregel ta utgangspunkt i den uttaleforma som har lengst tradisjon 

på staden. Departementet vil likevel understreke at også skriftpåverka namneformer og nyare 

namneformer er ein del av norsk namnetradisjon. Dersom slike namneformer er i allmenn 

bruk lokalt og lokalsamfunnet identifiserer seg med dei, må det leggjast vekt på dette ved 

fastsetjing av skrivemåten når formene ligg innanfor regelverket.» 

 

Kommunen deler derfor ikke kartverkets oppfatning om at den nedarvede uttalen av 

substantivet er straum på Frøya. Mange av den eldre generasjonen uttaler nok strøm med 

diftong (straum) slik som kartverket og Språkrådet hevder, men dette er nok ikke 

representativt for befolkningen som helhet. En kort og uformell spørreundersøkelse gir 

indikasjon på at det trolig kun er deler av den eldre generasjonen (60+) som fortsatt sier 

straum, mens de yngre uttaler substantivet som strøm (uten diftong). Hvorvidt dette er en 

skriftpåvirka navneform eller en ny navneform er vanskelig å si for den som ikke er 

språkforsker av yrke. Uansett vil vi hevde at dette er en navneform som brukes av storparten 

av kommunens innbyggere og at det er den navneforma de fleste identifiserer seg med. 

 

Kommunen vil med bakgrunn i dette be om at primærfunksjonen strøm benyttes på Frøya, 

og at de avledede skrivemåtene for naturnavnene endres til: Strømmen, Strømskaget, 

Strømøya og Strømøybotnen.   

 

 ... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering over denne linja  

 

 



 



Se mottakerlista nedenfor
Kartverket

De res ref.: Vår ref.

Sak/dok.:

Ark.:

06/01787-57

326. 12 NJG

Dato:

09. 06. 2016

Vedtak i navnesak 2016/6 i Frøya kommune

For å avklare hva som er rett skrivemåte i de foreslåtte adressenavna Valan, Skalet,
Strømskagveien og Måsøvalveien har Kartverket reist navnesak på disse naturnavna: Valan
eller Vardan (ås), Skalet eller Skardet (skar), Straumen eller Strømmen (sund i sjø - to steder),
Straumskaaet eller Strømskaget (nes i sjø), Måsøva (øy i sjø) og Måsøvvalen (sund i sjø).
Strømøya (øy i sjø), Strømøyvågen (våg) og Strømøybotnen (vik i sjø) var allerede vedtatt,
men ble tatt med i den nye navnesaken sammen med primærformen Straumen eller Strømmen.
Regler frå 2005 krever at normering skal starte med primærnavnet (det opphavlige navnet).

Nå har saken vært på høringsrunde i kommunen. Det er ikke kommet nye Innspill i
høringsrunden. Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har hatt saken til behandling og har gitt
tilrådingar i saken,
Statens kartverk gjør slikt vedtak:

. Navnet på en ås får vedtatt skrivemåten Vardan

. Navnet på et skar får vedtatt skrivemåten Skardet

. Hvert av to sund får vedtatt skrivemåten Straumen

. Navnet på et nes får vedtatt skrivemåten Straumskaget

. Navnet på ei øy får vedtatt skrivemåten Straumøya

. Navnet på en våg får vedtatt skrivemåten Straumøyvågen

. Navnet på ei vik får vedtatt skrivemåten Straumøybotnen

. Navnet på ei øy får vedtatt skrivemåten Måsøya

. Navnet på et sund får vedtatt skrivemåten Måsøyvalen

Vedtakene er gjort i samsvar med hovedregelen for normering etter lov om stadnamn, som sier
at en skal ta utgangspunkt i lokal nedarva uttale og normere i samsvar med gjeldende
rettskrivningsprinsipper. Skrivemåten i primærnavnet skal som hovedregel være
retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner.

Vardan og Skardet har fått vedtatt skrivemåte med rd som markerer at uttalen har «tjukk» l.
(Tjukk l har oppstått i disse ordene av lydkombinasjonen re i gammelnorsk. ) Skrivemåten
Straum- er gjennomført i samsvar med lokal nedarva uttale og med skrivemåte i
primærfunksjonen. Dette gjelder også Straumøya, selv om vanlig uttale her etter hvert er blitt
Strøm-. Skrivemåten øy er gjennomført i samsvar med lokal nedarva uttale og
rettskrivningsform for dette ordet.

www.kartverket. no

Kartverket Trondheim Besøksadresse: Prinsens gate l Trondheim Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
Telefon: 08700 Telefax: 32 11 87 91 E-post: post® kartverket, no Organisasjonsnummer: 971 040 238



Vedkommende kommune skal sørge for at vedtaket blir gjort kjent for de partene i kommunen
som har klagerett etter § 10 første ledd i loven, men som ikke er part i saken. Se nedenfor om
klageadgang.

Vi vil minne om de reglene stedsnavnloven har om plikt til å bruke vedtatte skrivemåter, jf
§ 9, spesielt første setning, som har denne ordlyden: Når skrivemåten av eit stadnamn er
fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei
som er nemnde i §1 tredje ledd. Det vil si organer for stat, fylkeskommune og kommune samt
selskaper som det offentlige eier fullt ut.

Med vennlig hilsen

Lars Mardal

fylkeskartsjef Nils Jørgen Gaasvik
stedsnavnansvarlig

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottaker: Stedsnavntjenesten for Midt-Norge
Frøya kommune

Informasjon om rett til å klage

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten paklages av dem som etter § 5 første ledd
bokstav a til c har rett til a ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker frå
meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig
kunngjøring, starter klagefristen frå den dagen vedtaket blir kunngjort første gang.

Eventuell klage skal sendes til Statens kartverk, som er det organet som har vedtatt skrivemåten, med
kopi til kommunen. Klagen skal grunngis. Nar man tar opp en klagesak, gjelder de samme
saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers.

Dersom klagen blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt klagenemnd oppnevnt av
Kulturdepartementet. De som har klagerett, har rett til a se saksdokumentene, som er arkivert hos
vedtaksorganet. Det er anlednlng til a søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller
klagen er avgjort.
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Fra: Berit Sandnes [berit.sandnes@sprakradet.no] 

Til: 'post@kartverket.no' [post@kartverket.no] 

Kopi: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no]; Kitt Julie Hansen 

[Kitt.Julie.Hansen@froya.kommune.no] 

Sendt: 29.06.2016 13:29:48 

Emne: Frøya kommune - navneleddet straum-strøm - tilråding 

Vedlegg: image001.png; Frøya kommune - navneleddet straum-strøm - tilråding.docx 

Her er navnekonsulentenes tilråding i navnesak 2016/6 i Frøya kommune. Eposten går i kopi til 
kommunen.  
 
Med vennlig hilsen 
Berit Sandnes 
Sekretær for stedsnavntjenesten for Midt-Norge 

 
berit.sandnes@sprakradet.no 
Mobil 941 62 576 
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Frøya kommune – navneleddet straum/strøm (2016/6) – tilråding  
 
Vi viser til brev fra Kartverket datert 8.3.2016, der Kartverket reiser navnesak på navneleddet straum i en 

rekke navn i Frøya kommune. Saken ble reist på oppfordring av navnekonsulentene. I forbindelse med en 

tidligere navnesak kom det fram at uttalen strøm i Strømøya og avleda navn var et unntak, og at straum ellers 

er den tradisjonelle uttalen.  

 

Saken gjelder følgende navn  

 Straumen (Eiendommer - G) ved Kvernhusvatnet på Daløya  

 Andøystraumen (Sund - G) 

 Bekkastraumen (Sund - G) 

 Dragsnesstraumen (Sund - G) 

 Kustraumen (Sund - G) 

 Kvernøystraumen (Sund - G) 

 Langstraumen (Sund - G) 

 Litlstraumen (Sund - G) 

 Staulstraumen (Sund - foreslått skrivemåte) 

 Staulstraumbrua (Bru - G) 

 Trøastraumen (Sund -  G) 

 Kvernøystrømmen (Sund - G).  

 

Kommunen har kunngjort saken i lokalpressen og på hjemmesida, men har ikke mottatt innspill. Dette har 

kommunen meldt til Stednavntjenesten for Midt-Norge i brev datert 3.6.2016. 

 

Kommunen har ikke svart på tilleggsspørsmål om Straumen på Daløya og Kvernøystrømmen/ 

Kvernøysundet. Når det gjelder det siste, peker den ene navnekonsulenten på at Kvernøysundet er et videre 

begrep og kan omfatte områder på land også, mens Kvernøystraumen er begrenset til selve vannstrømmen.  

 

 

 

 

Kartverket Landdivisjonen 

 

3507 HØNEFOSS  

 

 

 

 
 

Deres ref.  Vår ref.                                                              Dato 
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Navneleddet straum-strøm på Frøya 

Den tradisjonelle uttalen er uten tvil med diftong, noe som bekreftes av lokale informanter. For Strømøya og 

avleda navn har vi fått bekreftet at uttale med monoftong er veletablert i dag, men at dette er et unntak. Det 

kan bemerkes at Norske Gaardnavne fra 1901 fører opp uttalen /straumøia/ også her. Ellers er uttale med 

diftong fortsatt levende for navneleddet.  

 

På bakgrunn av dette vil navnekonsulentene tilrå skrivemåten straum, straumen.   

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Eli Johanne Ellingsve          Tor Erik Jenstad    

navnekonsulent        navnekonsulent  

 

   

Berit Sandnes 

sekretær 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 

 

Kopi:     Frøya kommune  

 

 

 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Bjørnar Grytvik Arkiv: M55  

Arkivsaksnr.: 16/2351    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØRSKAGET BOLIGFELT - KOMMUNAL UTVIDELSE AVLØPSANLEGG  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Kommunen aksepterer å dekke kostnadene for en utvidelse av avløpsrenseanlegget for 

Sørskaget boligfelt under følgende forutsetninger: 

1. Renseanlegget dimensjoneres for 20 stk ekstra boliger (100 pe) og kommunen dekker 

merkostnadene for dette (ca. kr. 800.000,- ekskl. mva) 

2. Kostnadene belastes budsjettposten 551326 Kloakkutbygging 

3. Kommunen overtar anlegget når minst 10 boligenheter i Sørskaget boligfelt er 

ferdigstilt og tatt i bruk som opprinnelig forutsatt i søknad om kommunal overtakelse, 

sak nr. 77/16 (arkivsak 16/1626) eller så snart èn av de eksisterende boligene er 

tilknyttet anlegget  

 

 

 

Vedlegg: 

§18-1 Plan- og bygningsloven –Opparbeidelsesplikt og refusjon av utgifter til veg, vann og 

avløp mv. 

§25 Forurensningsloven – Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg 

§27-2 Plan- og bygningsloven - Avløp 

Resipientvurdering Veisan-Espneset 

Situasjonskart avskjærende avløpsledninger Måsøval 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1626 SØRSKAGET BOLIGFELT - KOMMUNAL OVERTAKELSE VANN- OG  

AVLØPSANLEGG  

  

 

 

Saksopplysninger:   

Kommunen har vedtatt å ta over vann- og avløpsanlegget for Sørskaget boligfelt når minst 10 

stk boliger er tilknyttet anlegget og tatt i bruk. Avløpsanlegget består bl.a. av et kjemisk 

renseanlegg som er dimensjonert for dette antall boliger (kapasitet 50 pe). Anlegget har høy 

rensegrad og utslippet fra anlegget gir såkalt ”badevannskvalitet”, noe som var en 

forutsetning for å kunne slippe vannet ut i Måsøvalen. Årsaken til at feltet er pålagt  denne 



rensegraden er at Måsøvalen er en sårbar resipient. Hele strekningen fra Veisanfjorden, via 

Måsøvalen og helt opp til Nordskagsvaet og Espneset, er omkranset av en terskel som gir 

liten vanngjennomstrømning og som dermed fører til dårlig vannutskifting. Dette gjør denne 

resipienten lite egnet til mottak av avløpsvann og er av marinbiologer klassifisert som meget 

sårbar (se vedlagte sårbarhetsanalyse/kart). Målinger foretatt av Salmar viser at det fortsatt er 

for høye konsentrasjoner av tarmbakterier, bl.a. E-coli, i Nordskagsvaet. Dette etter at 

kommunen har fjernet alt kommunalt utslipp av avløpsvann til denne resipienten gjennom 

etableringen av ny avløpsledning med utslipp lokalisert på dypt vann utenfor Nordskagsvaet. 

Dette tyder på at tilførselen av dårlig renset avløp fra spredt bebyggelse er stor og at 

kommunen bør gjennomføre en sanering/opprydding i hele dette området.                                                                

Når det gjelder Måsøvalen spesielt, så er det gjennom mange år blitt sluppet ut mye dårlig 

renset avløpsvann fra eksisterende boliger i området, noe som har medført at den i dag 

fremstår i dårlig økologisk og miljømessig forfatning. Alle kommuner i Norge er gjennom 

EU’s vanndirektiv pålagt å bringe alt forurenset vann tilbake til god økologisk og miljømessig 

tilstand innen 2021 og det er derfor viktig at også Frøya kommune tar ansvar og 

gjennomfører en opprydding av utslippene fra eksisterende eiendommer i slike områder. Den 

pågående etableringen av et nytt avløpsrenseanlegg for Sørskaget boligfelt gir  muligheten til 

å rydde opp i eksisterende avløpsforhold i valen ved å dimensjonere renseanlegget for 

tilknytning av de eksisterende eiendommene som ligger i rimelig nærhet av det nye 

renseanlegget.  Dette er en bedre løsning enn om hver enkelt eiendom blir pålagt å etablere 

hvert sitt minirenseanlegg, noe som ellers vil være alternativet. 

 

 

Vurdering: 

 

Kostnader 

Et eventuelt pålegg for eksisterende boliger (ca. 20 stk) om å tilknytte seg avløpsanlegget for 

Sørskaget boligfelt, vil medføre at renseanlegget må oppdimensjoneres fra 50 pe til ca. 150 

pe. Kommunens kostnadsandel for dette er ca. 800.000,- ekskl. mva. I tillegg kommer 

kostnader i forbindelse med etablering av kommunale oppsamlingsledninger (avskjærende 

ledninger) for avløpene fra boligene (se vedlagte situasjonskart). Dette kan estimeres til ca. 

1.4 mill. Totale kostnader for å etablere et nytt kommunalt avløpsanlegg for dette området vil 

da beløpe seg til ca. 2.2 mill. kroner. 

 

Avløpsavgifter 

Kommunal overtagelse av private avløpsanlegg med tilhørende opprydding av avløp fra spredt 

bebyggelse vil kunne medføre høyere avløpsavgifter for alle abonnenter som er tilknyttet 

kommunale avløpsanlegg. For å minimalisere avgiftsøkningen, vil administrasjonen i et separat 

saksfremlegg, foreslå at kommunen innfører en ny praksis hvor det i slike tilfeller vil kreves 

refusjon fra alle tilknyttede eiendommer. I henhold til Hovedplan for avløp i perioden 2017-

2027, som blir lagt frem til høring innen kort tid, vil kommunen stå overfor store utfordringer 

og kostnader i forbindelse med avløpsopprydding. Uten innføring av refusjon fra berørte 

eiendommer vil avgiftsøkningen bli høy.  

 

Med hjemmel i §25 i Forurensningsloven og §18 i Plan og bygningsloven kan kommunen 

vedta at det skal innføres refusjonsplikt fra eksisterende eiendommer som blir pålagt å 

tilknytte seg til nye eller eksisterende kommunale avløpsanlegg. Normalt akseptable kriterier 

for refusjon er at størrelsen på beløpet som skal refunderes til kommunen er 2 G (pr. 2016: kr. 

92.576,- x 2 = 185.152,-) og at kommunen selv kan avgjøre hvorvidt hele 



utbyggingskostnadene eller deler av dette skal dekkes via refusjon. Hvis vi kalkulerer med at 

tilknyttede boliger skal dekke 50% av anleggskostnadene, ca. kr. 1,1 mill. vil det oppnås en 

refusjon på ca. kr. 55.000,- pr. eiendom. Kostnadene til eventuelle nye private stikkledninger 

fra bolig til kommunal avskjærende avløpsledning bekostes av den enkelte eiendom.  

Ved å vedta foreslått refusjonsordning vil de kommunale kostnadene med dette 

avløpsanlegget beløpe seg til ca. kr. 1,1 mill, noe som må sies å være svært akseptabelt sett i 

forhold til antall berørte eiendommer og nytteverdien av tiltaket. I tillegg vil alle eiendommene 

som blir tilknyttet det nye avløpsanlegget (også de nye boligene i Sørskaget boligfelt) måtte 

betale standard kommunal tilknytningsavgift, for tiden kr.  3.245,- for bolig under 60 m2, kr. 

5.470,- for bolig over 60 m2 og kr. 4.312,- for fritidsbolig. Dette vil gi totalt ca. Kr. 

150.000,- i engangsavgift. 

Økningen av nivået på den kommunale årsavgiften for avløp som følge av etableringen av 

dette anlegget, vil dermed bli ubetydelig. 

 

Anbefaling 

Administrasjonen anbefaler at kommunen dekker kostnadene for en utvidelse av 

avløpsrenseanlegget for å kunne tilknytte avløp fra eksisterende spredt bebyggelse rundt 

Sørskaget boligfelt, hjemlet i Pbl §27-2. Dette som et ledd i kommunens målsetning om å 

bringe alt forurenset vann tilbake til god økologisk og miljømessig tilstand innen 2021.                                              

Kommunal andel av anleggskostnadene kan også reduseres ved kommunalt vedtak om å 

innføre refusjonsplikt for berørte eiendommer ved denne type avløpsutbygginger.  
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§ 25. (utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløp sanlegg)

Utgiftene til anlegg, drift og vedlikehold av avløp sanlegg som drives av kommunen,
dekkes av kommunen. Kommunen kan kreve full eller d elvis dekning av sine kostnader ved
innkreving av avgift i samsvar med lov 16. mars 201 2 nr. 12 om kommunale vass- og
avløpsanlegg. Kommunen kan uten hinder av annet pun ktum kreve refusjon etter plan- og
bygningsloven kapittel 18.

0 Endret ved lover 15 apr 1983 nr. 21, 5 mai 1995 nr. 20 (ikr. 1 juli 1997), 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1
juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712), 27 juni 2008 nr. 71 (ikr. 1 juli 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr.
896) som endret ved lov 8 mai 2009 nr. 27, 13 juni 2014 nr. 21.

Side 1 av 1 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) - Lovdata

11. 08. 2016 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981 - 03 - 13 - 6?q=refusjon av kommunale utgifter



§ 27-2. Avløp

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebygg else eller oppføring av bygning blir
godkjent, skal bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven.
Rettighet til å føre avløpsledning over annens grun n, alternativt til å knytte seg til felles
ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokumen t eller på annen måte som kommunen
godtar som tilfredsstillende.

Når offentlig avløpsledning går over eiendommen ell er i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiend ommen, knyttes til avløpsledningen. Vil
dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uf orholdsmessig stor kostnad eller
særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre le dd, kreve at bygningen skal knyttes
til avløpsledning når særlige hensyn tilsier det.

Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eks isterende byggverk.

Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avl edning av grunn- og overvann være
sikret. Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av dren ering for eksisterende byggverk.

0 Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

Side 1 av 1 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven) - Kapittel 27. ...

12. 08. 2016 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008 - 06 - 27 - 71/KAPITTEL_4 - 8
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

UTTALELSE TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI - HITRA KOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune tar den oversendte kommunale planstrategien for Hitra kommune, til 

orientering. Frøya kommune har ikke merknader til planstrategien og ønsker lykke til med det 

videre arbeidet.  

 

 

Vedlegg: 

Kommunal planstrategi for Hitra kommune 2016-2019 

 

Saksopplysninger:   

I medhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtok formannskapet i Hitra kommune, sak 

112/16 den 21.06.2016, å gjøre kommunal planstrategi for Hitra kommune offentlig kjent. 

 

Frøya kommune har mottatt Hitra kommunes planstrategi til offentlig ettersyn. Eventuelle 

synspunkter, innspill eller merknader bes innsendt innen 23.08.16. 

 

Vurdering: 

Planstrategien peker på muligheter og utfordringer kommunen har, samt vurderer behovene 

for rullering av kommuneplanens samfunns- og arealdel. Det anbefales at man starter rullering 

av kommuneplanens samfunnsdel mot slutten av perioden. Kommuneplanens arealdel er under 

rullering og forventes ferdigstilt i løpet av 2016. 

  

Hitra kommune har utarbeidet en oversiktilig og lettlest planstrategi for kommende periode. 

Frøya kommune tar kommunal planstrategi for Hitra kommune til orientering og ønsker de 

lykke til videre med arbeidet.  

 

 

 



 
 

Planarbeid i 
kommunestyreperioden  

Planstrategi for Hitra kommune 2016-2019 
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1 Innledning 

1.1 Formålet med kommunal planstrategi 

Planstrategien er ikke en plantype, men et felles arbeidsredskap for prioritering. 

Hensikten med planstrategien er å redegjøre for viktige utviklingstrekk og utfordringer, vurdere 
langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom den videre 
kommunale planleggingen. 

Planstrategien er således et verktøy for politisk og administrativ prioritering av planoppgaver i tråd 
med ønsket utviklingsretning. 

I planstrategien skal kommunen også ta hensyn til regional og nasjonal politikk. Retningslinjer og 
forventninger til kommunal planlegging fra overordnete myndigheter er derfor også lagt til grunn for 
arbeidet. 

Kommunens planer er satt inn i en matrise slik at alle kommunens planer sees i sammenheng. 

Dokumentet er arbeidet frem av strategisk ledergruppe (SLG) og kommunens planleggere med 
Formannskapet som styringsgruppe. 

2 Kommunens plansystem 

Kommunene har en lang rekke planer for sine arealer og virksomhetsområder. Planene utarbeides 
både etter plan- og bygningsloven og etter annet lovverk. Felles for dem alle, er at de er til for å sette 
politikk i system, og til syvende og sist ut i praksis. Det være seg arealpolitikk, skolepolitikk, 
helsepolitikk eller økonomisk politikk. 

Figur 1 gir en oversikt over de vanligste kommunale planene. figuren viser et gjennomgående 
plansystem, fra overordnede strategier og mål til detaljplaner og ressursbruk.  
Pilene viser hvordan planene styrer og påvirker hverandre. Gråtonene viser hvilke lovverk som styrer 
de ulike delene av planleggingen. 

 

Figur 1 Stilisert og hierarkisk fremstilling av det kommunale plansystemet. Sirklene viser de kritiske punktene i systemet. 
I tillegg er informasjonsflyt og evaluering kritiske faktorer 
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Planstrategien er et verktøy der kommunestyret gjør langsiktige, strategiske valg for 
samfunnsutviklingen, herunder sektorenes virksomhet, arealbruk og miljøutfordringer.  
På bakgrunn av dette vurderes hva som skal utarbeides av planer i valgperioden. Planstrategien er 
således et verktøy for politisk prioritering av planoppgaver, og skal vedtas i hver valgperiode (fire år), 
innen ett år etter at kommunestyret har trådt sammen. 

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Kommuneplanen kan etter behov 
detaljeres i form av kommunedelplaner. Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og eventuelle 
kommunedelplaner revideres i samsvar med vedtatt planstrategi.  

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan, der det tas stilling til langsiktige 
utfordringer og vedtas mål og strategier. Planen omfatter både kommunesamfunnet som helhet og 
kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og 
virksomhet i kommunen. 

Kommuneplanens arealdel er en arealplan for hele kommunen. Målene og strategiene fra 
samfunnsdelen legges til grunn for arealdelen. I arealdelen planlegges både bruk og vern av arealer. 
Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og gi bestemmelser for hvilke nye tiltak og 
ny arealbruk som kan settes i verk.  
Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. 

Kommuneplanens handlingsdel er en plan for gjennomføringen av kommuneplanens samfunnsdel, 
kommunedelplaner og eventuelt andre planer. Handlingsdelen skal vise hva kommunen vil prioritere 
de fire neste budsjettårene for å nå kommuneplanens mål. Handlingsdelen er et styringsinstrument 
for kommunens løpende virksomhet gjennom konkrete tiltak for etatene. Tiltakene i handlingsdelen 
følges opp gjennom midler i økonomiplanen. Økonomiplanen etter kommuneloven kan inngå i 
handlingsdelen. Årsregnskap og årsberetning danner grunnlag for årlig revisjon av handlingsdelen. 
Kommunedelplaner kan utarbeides for enten areal eller temaer/virksomhetsområder. 
Kommunedelplanene skal følge opp utvalgte mål i kommuneplanens samfunnsdel, eller konkretisere 
arealbruken i et avgrenset geografisk område. Kommunedelplaner har samme juridiske status som 
kommuneplanen. 

Reguleringsplan er en arealplan for et avgrenset område. Planen består av et arealplankart med 
tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. 
reguleringsplan kan utformes som enten områderegulering eller detaljregulering, og kan utarbeides 
både av kommunen og av private. Hvor det skal utarbeides reguleringsplan, går normalt fram av 
kommuneplanens arealdel. for kommunale reguleringsplaner, angir planstrategien når slike skal 
utarbeides. 

Områderegulering er en kommunal reguleringsplan som brukes for å gi områdeviseavklaringer av 
arealbruken. Dette er nyttig når det er behov for å fastsette overordnede strukturer i områder som 
bygges ut gjennom små, private detaljreguleringer. 

Detaljregulering er en detaljert reguleringsplan for et begrenset område, og er ofte knyttet til 
konkrete utbyggingsprosjekter. Utarbeides som oftest av private aktører. 

Sektor-, tema- og fagplaner er planer som har som fellestrekk at de utarbeides etter annet lovverk 
enn plan- og bygningsloven. Dette kan være planer som er pålagt ved lov eller forskrift, planer som er 
viktige i planleggingen av de enkelte virksomhetsområder eller planer som omhandler 
sektorovergripende temaer. Til disse hører også planer som, når det er ønskelig, kan utarbeides som 
kommunedelplaner. Sektor-, tema- og fagplaner er ofte viktige i oppfølgingen av kommuneplanens 
samfunnsdel, med konkretisering av mål og oppfølging med tiltak. Det opereres ikke med klart 
definerte skiller mellom sektor-, tema- og fagplaner, da dette gjerne varierer med de ulike sektorers 
sedvane. Eksempler på slike planer er helse-beredskapsplan (pålagt), miljøplan (sektorovergripende 
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temaplan), plan for psykisk helse (fagplan) og hovedplan vannmiljø og avløp (langsiktig plan for 
virksomhetsområde). 

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over 
sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.  
Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og revideres årlig. Økonomiplanen kan 
inngå i handlingsdelen av kommuneplanen etter plan- og bygningsloven.  

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 
Årsbudsjettet følger opp økonomiplanen og konkretiserer denne, og skal omfatte hele kommunens 
virksomhet. Årsbudsjettet er inndelt i en driftsdel og en investerings-del. Budsjettet revideres årlig, 
og budsjettet for det kommende kalenderår skal vedtas innen årets utgang.  

Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som er disponert gjennom året, og anvendelsen 
av midlene. Regnskap utarbeides for hvert kalenderår.  

Årsberetningen legges fram samtidig med årsregnskapet, og er rådmannens redegjørelse for 
kommunens virksomhet det siste året. Årsberetningen skal rapportere på prioriterte mål og tiltak 
som er satt i handlingsdelen. Den skal gi opplysninger som er viktige for å bedømme kommunens 
økonomiske stilling og resultatet av virksomheten. Det skal også redegjøres for andre forhold av 
vesentlig betydning, blant annet etisk standard og likestilling. Årsberetning utarbeides for hvert 
kalenderår. 

Det er ulike lover som hjemler ulike planer. En del planer er kommunen pålagt å ha. De mest sentrale 
er økonomiplanen som er hjemlet i Kommunelovens § 44, og planstrategi og kommuneplan med 
handlingsdel som er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 10-1 og 11-1. 
I tillegg hjemler ulike sektorlover planer samtidig som det er et selvstendig planbehov i de ulike 
virksomhetene. 
Den mest sentrale planen er kommuneplanen. Her pekes retningen på forvaltningen ut gjennom mål 
og strategier. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser 
og oppgaver. Kommuneplanen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. 
Det skal utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. 
Kommunedelplanene skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 
påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. 

2.1 Plansystem og planevaluering 

Det er et overordnet mål å få systematisert planstrukturen til kommunen slik at man får både et mer 
helhetlig og et mer oversiktlig plansystem. 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel1 er den tekstlige delen av kommuneplanen som trekker opp mål og 
strategier. Planen følges opp/ konkretiseres ytterligere gjennom kommunedelplaner, fag- og 
sektorplaner. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i sak 51/14 den 19. juni 2014. Planen regnes 
dermed som ny. 

Sentrale utfordringer og erfaringer knyttet til eksisterende plan: 

 Planen har fremdeles aktualitet og fleksibilitet til å fungere i forhold til planens tidshorisont, - 
12 år. Men det anbefales at man påbegynner rullering av planen mot slutten av 
planperioden. 

                                                           
1
 http://hitra.kommune.no/politikk-og-samfunn/kommuneplan/samfunnsplan/ 
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 De er av betydning at man får inkludert de overordnede målene i planen ned i 
økonomiplanen og temaplaner. 

Kommuneplanens arealdel 

Arbeidet med siste rullering av kommuneplanens arealdel er inne i sluttfasen og forventes 
ferdigbehandlet i 2016. Planen skal trekke opp hovedtrekkene i arealbruken frem mot 2028. 
Kommuneplanens arealdel i sin helhet kan sees her: http://tema.webatlas.no/hitra/Planinnsyn 
Arealplanen vil derfor ikke behøve å være gjenstand for ny rullering i inneværende 
kommunestyreperiode. 

Sektor- og temaplaner, kommunedelplaner 

Det gis en statusoversikt over planer og utredninger som er utarbeidet i kommunen og hvor det er 
behov for nye i figur 10. 

Reguleringsplaner 
Det er to typer reguleringsplaner; områdereguleringer og detaljreguleringer. 

Områderegulering er en planform som kommunene selv har ansvaret for å utarbeide, eller dekke 
kostnadene dersom deler av arbeidet overlates til private. 

Detaljreguleringer kan i helhet utarbeides av private, mens kommunen vedtar detaljreguleringen. 

Kommunen har de siste to årene behandlet flere private reguleringsplaner og en rekke endringer av 
reguleringsplaner. Kommunen utarbeider bare unntaksvis reguleringsplaner selv, f.eks. plan for 
Jøstenøya og plan for Litjslokheia boligfelt. 

Det legges inn utarbeiding av nye plan for Fillan Sentrum samt Stedsanalyse for Fillan. 

Økonomi- og handlingsplan 

Økonomi- og handlingsplanen bidrar blant annet til at det settes av nødvendige midler til oppfølging 
av kommuneplanen. Den prioriterer også ikke-økonomiske tiltak. 

Felles for alle de andre planene er at tiltakene definert i dem, både økonomiske og ikke-økonomiske, 
må finne veien inn i økonomi- og handlingsplanen for å kunne realiseres. Det er derfor viktig at det 
årlige arbeidet med økonomi- og handlingsplanen har god kobling opp mot tiltaksdelene i de ulike 
tema- og sektorplanene, se også figur 1.  

Kommunedelplaner for de ulike sektorene vil bli inkludert i økonomiplan for å sikre tydelige koplinger 
mellom kommunens økonomi, prioriteringer og de ulike sektorenes ansvarsområder. 

3 Nasjonale føringer og regionale utfordringer 

3.1 Nasjonale forventninger 

De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som blant annet må være grunnlaget 
for kommunens arbeid med strategier for planleggingen. 

Det er statlige forventninger om:  

 Gode og effektive planprosesser 

 Bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging 

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
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Detaljene i de nasjonale forventningene kan sees i sin helhet her2. 

Det er av kommunens oppfatning at man har fokus på de områdene som det er forventning til fra 

statens side. 

3.2 Regionale føringer og planer (regional planstrategi) 

Regional planstrategi for Trøndelag ble fremlagt med høringsfrist 15. desember 2015. Denne ble 
vedtatt i fylkestinget i Sør-Trøndelag 15.06.2016 i sak 62/16 og i fylkestinget i Nord-Trøndelag 
16.06.2016 i sak 42/16. Flere planprosesser involverer både Sør- og Nord-Trøndelag og strategien kan 
leses her3. 

Trøndelagsfylkene er i prosess med sikte på sammenslåing. Den regionale planstrategien omfatter 
begge fylker og beskriver regionens utfordringer og muligheter. Gjennom prioritering av tema for 
videre plan- og utviklingsprosesser skal planstrategien bidra til å sette dagsorden og invitere til 
samarbeid om løsninger på samfunnsutfordringer. Det viktigste forslaget i utkast til ny planstrategi er 
å gjeninnføre fylkesplan som redskap for å utvikle felles overordnede strategier for regionen. 

Felles strategidokumenter slik som Marin strategiplan Trøndelag, Reiselivsstrategi, landbruksmelding, 
FOU-strategi for Trøndelag og Strategiplan for kulturnæringer er i gjeldende planperiode videreført 
eller er under rullering. 

En felles fylkesplan for Trøndelag  
En ny felles fylkesplan betraktes som et godt felles strategisk verktøy uansett utfall av kommune- og 
regionreformen.   Tidspunktet for en revisjon bør imidlertid avstemmes i forhold til dette. Det 
fastsettes derfor ikke noe konkret årstall for oppstart av fylkesplanarbeidet. Oppstartstidspunktet 
vurderes kontinuerlig. Som gjennomført tidligere kan det være formålstjenlig at sittende fylkesting 
utarbeider et høringsutkast mens det nye (evt. felles) fylkestinget vedtar strategier for sitt videre 
arbeid. 
 
En ny felles fylkesplan vil kunne ta opp i seg og koordinere strategier for ulike enkelttema og slik 
redusere antall planprosesser. Dette vil også bidra til en harmonisering av planstrukturene i de to 
fylkene.  
 
Et viktig tema for videre utvikling i Trøndelag, er hvilken regional rolle storbyen skal spille.  I en ny, 
helhetlig fylkesplan kan et slikt spørsmål tas opp i sin fulle bredde. Byens rolle er også relevant i 
tilknytning til kommune- og regionreformen. 
 
Mineralnæringsstrategier innarbeides i en framtidig fylkesplan og regionale planer/strategier der det 
er naturlig. Dette er for eksempel allerede praktisert i «Regional plan for arealbruk» i Nord-Trøndelag 
som inneholder et eget kapittel om mineraler.  Det samme kan gjøres gjeldende med hensyn til 
utfordringer knyttet til barn og unges oppvekstmiljø. Dette er et tema som med fordel kan løftes i en 
bredere sammenheng enn en egen plan kan gi.  
 
Det utarbeides et strategisk kunnskapsgrunnlag for framtidig verdiskaping. Dette vil være et viktig 
grunnlag for på best mulig måte å styre innsatsen for næringsutvikling i riktig retning, og samtidig gi 
aktørene i Trøndelag et bedre grunnlag for å oppnå tilgang til ulike EU-programmer. 

                                                           
2
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_b
m_ny.pdf 
3
 https://www.stfk.no/upload/A/2016/Regional%20planstrategi%202016-2010.pdf 
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Orkdalsregionen 

”Orkdalsregionen4” er et felles samarbeidsorgan for kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, 
Meldal, Orkdal, Rennebu, Rindal, Skaun og Snillfjord. 

Orkdalsregionen skal være deltakerkommunenes felles utviklings- og samordningsorgan og har som 

formål å ivareta felles interesser, utarbeide felles strategier og styrke regionens utvikling i en 

nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. 

Fellesoppgaver er: 

 Utredning og etablering og styring av interkommunalt samarbeid om utviklingsoppgaver, 

tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver 

 Samferdsel, kommunikasjoner 

 Nærings- og sysselsettingsspørsmål 

 Utdanningstilbud 

 Reiseliv 

 Offentlige virkemidler 

 Forsknings- og utviklingsoppgaver 

 Informasjonsvirksomhet 

3.3 Nabokommuner og sektormyndigheter 
Nabokommuner grensende mot Hitra uavhengig av hvilken region de er tilknyttet er kontaktet for 
eventuelle innspill og behov for planer. Det samme er gjort opp mot sektormyndighetene. Det er ikke 
mottatt innspill i arbeidet med utarbeidelse av planstrategien fra nabokommuner. 

Følgende innspill er kommet fra andre instanser: 

Kystverket datert 26.05.2016 

«Viser til dykkar brev 18.05.2016 der De ber om innspel til kommunal planstrategi.  
Kystverket er ein nasjonal etat knytt til Samferdselsdepartementet med fagleg ansvar for 
kystforvaltning og sjøverts ferdsle. Kystverket skal gjennom handsaming av planar og tiltak ta vare på 
føremålet med Lov om havner og farvann av 17. april 2009 nr 19 mm. Føremålet med lova er å sørgje 
for trygg ferdsle, framkommeleg farvatn og ei best mogleg planlegging, utbygging og drift av hamner 
og farleier.  
For komande planperiode har ikkje Kystverket eigne prioriterte planar for utbygging eller tiltak på 
hamner og farleier i Hitra kommune, med unntak av eit mindre merketiltak på Sliskjæret. I den grad 
kommunale eller private planar for komande planperiode omfattar Kystverket sine anlegg og 
ansvarsområde, ber vi om at desse vert sendt oss på høyring på ordinært vis etter gjeldande reglar i 
plan- og bygningslova.» 

Direktoratet for Mineralforvaltning datert 31.05.2016 

«Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, 
datert 18. mai 2016. 
Hitra kommune ber om innspill til utarbeidelse av ny planstrategi for inneværende valgperiode. 
Planstrategien skal ta stilling til hvilke spørsmål som er viktige å arbeide med for den nyvalgte 
kommunale planmyndigheten. 
DMF registrerer at mineralressurser i kommunen er tatt inn som tema i revideringen av 
kommuneplanens arealdel. 
Forvaltning av ikke-fornybare ressurser 
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Forvaltning av mineralressurser er ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning. Det 
innebærer også å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for fremtiden og kommende 
generasjoner. I dette ligger det at kommunen så langt det er mulig, bør unngå å båndlegge 
registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som tilrettelegger for nedbygging av forekomster, 
eller legger andre begrensninger for framtidig utnytting av ressursene. 
Gjennom god planlegging kan kommunene/ regionen skaffe seg en oversikt over hvor langt fram i tid 
eksisterende massetak og råstoffområder dekker behovet for byggeråstoff i fremtiden. 
For å få en god og bærekraftig forvaltning av våre mineralressurser oppfordrer DMF til at det lages 
temaplaner for mineralressurser. Planene kan lages som kommunedelplaner i hver enkelt kommune, 
men vi oppfordrer sterkt til at det utarbeides regionale planer for mineralressurser. Dette er i tråd 
med Regjeringens nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som spesifikt sier at 
behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng. 
DMF berømmer Hitra kommune for at de har tatt kartlegging av ressurstilgang og behovet for 
mineralressurser inn ved revideringen av kommuneplanen. Kommunen kan vurdere i arbeidet med 
den kommunale planstrategien om de ønsker å ta dette arbeidet videre til f. eks en regional plan for 
mineralressurser.» 

Statens vegvesen datert 02.06.2016 

«Vi viser til varsel om oppstart med kommunal planstrategi, mottatt 02.06.2016. 

Statens vegvesen ønsker å styrke det lokale skade- og ulykkesforebyggende arbeidet i 

kommunene, da med spesielt fokus på trafikksikkerhet. I henhold til Folkehelseloven §§ 5, 6 

og 7 har kommunen plikt til å identifisere folkehelseutfordringer, samt fastsette strategier 

for eventuelle nødvendige tiltak. Forholdet til trafikkulykkessituasjonen kommer inn under 

dette. 

Statens vegvesen oppfordrer Hitra kommune til å jobbe videre med trafikksikkerhetsarbeid i 

sammenheng med folkehelse. Dette er i tråd med signaler som er gitt i forbindelse med 

endringene som ble gjort i folkehelseloven i 2012 i forbindelse med Samhandlingsreformen. 

Trafikksikkerhet er dermed å anse som en del av folkehelsebegrepet samtidig som det ikke 

bare er snakk om bygging av gang- og sykkelveger, men også bruken av disse. Dette gjelder 

både med tanke på trafikksikkerhet knyttet til skoleveg, og med tanke på at befolkningen i 

større grad skal gå eller sykle til sine daglige gjøremål.» 

Sør-Trøndelag fylkeskommune datert 16.06.2016 

«Vi viser til deres oversendelse av 18.05.2016. 
Så langt har vi ikke mottatt andre signaler vedr. Hitra sin planstrategi enn at samarbeidet med nabokommuner er 
viktig blant annet fordi det kan bidra til å identifisere og avklare interkommunale planoppgaver i planperioden. 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 ble vedtatt 19.06.2014, mens arealdelen ble endelig vedtatt våren 
2010. 
De siste årene har Hitra opplevd både befolkningsvekst og næringsvekst. Gjennom samfunnsdelen er det satt 
følgende hovedmål for utvikling på Hitra, økt bosteds-, besøks og bedriftsattraktivitet. 
Kommunen ser det som sin oppgave å hente ut de gode ideene som finnes i lokalsamfunnet gjennom gode 
arenaer for diskusjon og samhandling der det blir satt fokus på viktige tema for Hitras utvikling. Det avholdes 
årlige samlinger for å hente ut oppgaver det er viktig å prioritere i et kortsiktig perspektiv. Målene og strategiene 
som kommer frem i møtet, kan deretter innlemmes i handlingsplaner og økonomiplan og gjennomføres. 
Hitra kommune har valgt å fokusere på hvordan kommuneorganisasjonen og samfunnet kan gjøres 
omstillingsdyktig og robust, og at Hitra blir et godt sted å bo, besøke og drive næring i. 
Kommunen har 6 organisasjonsmål. 
Kommuneplanens arealdel er under rullering. Det ble gjennom saksbehandlingen ved forrige rullering avdekket 
punkter som må vurderes ved neste rullering, (i forrige planstrategi ble det listet opp forbedringspunkter vedr. 
arealplanen). 
Planstrategien bør gjøre rede for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen. 
Den bør drøfter ulike strategier for å forme samfunnet og møte framtidens utfordringer. Skolestruktur kan være et 
aktuelt tema i så måte. Selv om næringslivet i hovedsak er rettet mot akvakultur med avledende virksomheter, 
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holdes det også fokus på andre områder for å gjøre næringslivet og samfunnet mindre sårbart. F.eks jobbes det 
for at Hitra i større grad skal utnytte sitt potensial innenfor reiseliv. 
Kommunesenteret på Fillan vokser raskt. Utviklingen av tettstedet lykkes fordi virksomhetene /aktivitetene i 
sentrum i stor grad er samlet, uten nærliggende områder (virksomheter) som konkurrerer med sentrum. Valgene 
som gjøres i kommuneplanen vil være viktig for utviklingen av kommunesenteret. 
Når det gjelder folkehelsearbeidet ønsker vi at kommunene skal ha fokus på: 
Oversikt og planarbeid: 

 Folkehelselovens §5 og retningslinjenes krav og intensjoner der dere viser til hvordan kravet om 
oversiktsbildets innhold og vurderinger er brukt som grunnlag i planstrategiarbeidet. 

Medvirkning: 
 Medvirkning som sentrale aktiviteter i alt planarbeid, ihht blant annet Plan og bygningsloven og 

Folkehelseloven. 
Tverretatlig samarbeid: 

 Tverrsektorielt samarbeid som forutsetning i arbeidet med det systematiske folkehelsearbeidet. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune kan bidra med ulike typer råd og veiledning i arbeidet, og bistå med statistikker og 
annet grunnlagsdokumentasjon for å få et godt oversiktsdokument. 
Gjennom de nasjonale forventningene fremhever regjeringen fylkeskommunenes og kommunenes sentrale roller 
både som utviklingsaktører og planmyndighet. Regjeringen forventer at lokale og regionale myndigheter 
planlegger for å redusere klimagassutslipp og tilpasning til klimaendringer. Vi viser her til Regional plan klima og 
energi Sør-Trøndelag for 2015-2020 som nylig har vært på høring. 
Link til regional plan klima og energi: 
https://www.stfk.no/Tjenester/Plan_klima_og_Miljo/Klima-og-energi/ 
Regional planstrategi skal behandles av Fylkestinget i midten av juni og bør omhandles i de kommunale 
planstrategiene. Link til regional planstrategi: 
https://www.stfk.no/upload/A/2016/Regional%20planstrategi%202016-2010.pdf  
(Statistikkheftet Trøndelag i tall er sendt til alle kommunene, vi bidrar gjerne med mer detaljerte tall for Hitra 
kommune). Det vil være ulike mål og løsninger i den regionale planstrategien og de ulike kommunenes strategier, 
ut fra lokale forutsetninger og prioriteringer. Men det bør være en felles tanke bak. Det bør settes opp tidslinje for 
arbeidet med planstrategien bl.a med vedtak i kommunestyret. Sør-Trøndelag fylkeskommune viser til overnevnte 
og ønsker lykke til med arbeidet.» 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 16.06.2016 
«Planstrategien skal drøfte strategiske valg og planleggingsbehov samt redegjøre for hvilke planoppgaver 
kommunen prioriterer. Her står man fritt til å se over hele planporteføljen, også planer utenfor plan- og 
bygningsloven med tilhørende prosesskrav. Planstrategien er et politisk styringsinstrument og vi anbefaler å skille 
mellom politiske Styringsdokumenter og administrative forvaltnlngsdokumenter i planoversikten. 
For de fleste kommunene vil det være nyttig å sammenstille eller gi en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer 
for kommunen som samfunn og organisasjon, som kan ha betydning for vurdering av planbehovet. Omfanget vil 
variere i forhold til kommunenes behov (et eget utfordrlngsdokument eller en beskrivelse som del av 
planstrategidokumentet), men det er viktig å legge til grunn at underlaget skal brukes til å vurdere planbehovet i 
valgperioden og må tilpasses dette formålet. 
Planstrategien er en mulighet for kommunene til å rydde og prioritere i forhold til egne behov og det kommunen 
trenger. Er det planer som bør utgå eller slås sammen? Om planene skal bli det gode verktøy de er tenkt til å 
være, er det viktig at de ikke er for mange, og at de som lages er godt gjennomarbeidet. 
Derfor bør det vurderes nøye hvor mange planer som er nødvendig. Der det er naturlig bør det legges opp til 
tverrfaglig planlegging. 
Fylkesmannen vil spesielt poengtere sammenhengen mellom prioriteringene i planstrategien og innretningen av 
revisjon av kommuneplan. For å sikre effekter av planleggingen er det viktig med en god sammenheng mellom 
målene i kommuneplanens samfunnsdel, handlingsdel, økonomiplan og arealdel og med forankring av 
kommunale sektorplaner i kommuneplanens samfunnsdel. 
Planverket må være kjent av og benyttes både av den politiske og administrative ledelsen. For å bidra til eierskap 
bør det ha vært gode prosesser for involvering underveis. 
For at planstrategien skal bli et godt styringsverktøy må planstrategien fremstå som forpliktende og ha tanke på 
hvordan den skal følges opp. Fylkesmannen mener god politisk forankring gir politikerne mulighet til bedre å se 
nytten av dette verktøyet. 
Fylkesmannen mener det er viktig at arbeidet med de kommunale planstrategiene ses i sammenheng med 
kommunereformen. For kommuner som er i en prosess med sammenslåing, kan planstrategiprosessen brukes til 
debatt og samarbeid om kommunes situasjon og utfordringer på tvers av kommunegrensene, og planbehovet i 
neste valgperiode kan avklares koordinert og tilpasset de valgene kommunen gjør om kommunestruktur. For 
noen kommuner kan det være hensiktsmessig å lage felles planstrategi. 
Videre følger Fylkesmannens inntrykk av kommunens status og utfordringer innen våre sektorområder: 
Landbruk og bygdeutvikling: 
Hitra er en kystkommune med sterke og gode tradisjoner innen landbruk, og med et rikt og variert 
ressursgrunnlag. Antallet jordbruksforetak har vært stabilt de senere årene, men det er registrert en økning i 
saueholdet, samt en nedgang i antallet mjølkeprodusenter. 
Ivaretakelse av landbrukets arealressurser er svært viktig. Iden anledning vil Fylkesmannen minne om nylig 
vedtatt jordvernstrategi, der Stortinget ber om at forbruket dyrka mark reduseres, slik at det i 2020 kun 
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omdisponeres 4000 dekar årlig. Departementet, ved Statsråden, har i brev av 08.03.16 fremhevet kommunens 
rolle i måloppnåelsen, og peker på viktigheten av å ivareta jordvernet i kommunens planverk. 
Skogbruksnæringen på Hitra er av relativt liten betydning for verdiskapningen fra landbruket på Hitra, men 
Fylkesmannen vil likevel peke på viktigheten av kommunens produktive skogarealer. Vi minner i den anledning 
om prosjekt på skogbruksplanlegging og Hovedplan for skogsveier, og ber om at dette vurderes i planstrategien. 
Miljøvern: 
Hitra kommune er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel, og et planutkast vil bli sendt på høring i 
løpet av året. Arealdelen er kommunens viktigste verktøy for en langsiktig forvaltning av arealressursene på Hitra. 
Det er viktig at kunnskap om naturtyper og leveområder for arter legges til grunn for kommunens 
arealdisponeringer. Viktige miljøverntema som strandsone, vassdragsforvalting og naturmangfold vil bli 
innarbeidet i kommuneplanens arealdel. 
Av andre planer vil vi nevne klima- og energiplan som en viktig temaplan. Behov for rullering av gjeldende plan 
bør vurderes. Det er viktig at en klima- og energiplan ikke blir for generell, har tydelige og målbare mål og faste 
rutiner for rullering. Endringer i klimaet i retning av »våtere og villere» betyr behov for økt fokus på klimatilpasning 
for å unngå uønskede hendelser som kan medføre fare for menneskeliv og ramme viktig infrastruktur og 
samfunnsfunksjoner. Hvordan kommunen skal bidra til omleggingen av Sør-Trøndelag til et Iavutslippssamfunn er 
et annet viktig tema i en klima- og energiplan. 
Barn og unge: 
Fylkesmannen vil særlig understreke utfordringen som ligger i å være konkret i valg av strategier for å sikre at en 
større andel elever gjennomfører videregående skole, samt oppmuntring og stimulering til høyere utdanning. 
Grunnlaget for å lykkes i videregående skole og senere høyere utdanning legges i tidlig barnehage- og 
grunnskolealder. 
Herunder er det også grunn til å peke på nødvendigheten av konkrete strategier og grep i det forebyggende og 
holdningsskapende arbeid mht. rusmiddelsituasjonen. Dette gjelder så vel overfor foreldregenerasjon som barn 
og unge. 
Verdensbildet slik det i dag framstår, tilsier at kommunene i Iang tid vil få oppgaver med å bosette og integrere 
flyktninger. Dette er et tema som med fordel kan tas inn i planstrategien. 
I oversendelsesbrevet fra kommunen vises det til viktigheten av samarbeid med nabokommuner. Dette er et viktig 
område også for strategiske planprosesser for å tilrettelegge for gode tilbud og tjenester for barn og unge. 
Sosial og helse: 
Kommunene er den viktigste aktøren i det totale folkehelsearbeidet og i planstrategien bør dette synliggjøres. Om 
en skal lykkes med folkehelsearbeidet er det nødvendig med solid forankring i planverket, både i den politiske og 
administrative ledelsen i kommunen. 
Et nødvendig grunnlag for å lykkes er den kunnskapen om egen kommune som fremskaffes ved utarbeidelsen av 
oversiktsdokumentet over helsetilstanden i kommunen. Med dette som grunnlag kan fornuftige mål formuleres, 
strategier utarbeides og tiltak planlegges og iverksettes. Å lage eller rullere oversiktsdokumentet krever 
kompetanse innen både helsefag og statistikk og bør prioriteres tidlig hvis det ikke allerede finnes. 
Videre er det viktig at arbeidet med folkehelse er godt forankret i samfunnsdelen av kommuneplanen. Den bør i 
beskrivelsen av utfordringsområdene, målene og strategiene ha prioritering av folkehelserelevante tema. Ved 
siden av de opplagte som går på å fremme fysisk helse og forebygge sykdom er det også viktig å huske at 
sosiale ulikheter er en viktig årsak til helseforskjeller i befolkningen. 
Om utfordringer finnes innenfor psykisk helse eller rus kan videre konkret arbeid med tiltak lettere lykkes om 
overordnet planverk konkret viser til hva som ønskes oppnådd, og hvordan kommunen skal lykkes med arbeidet. 
Samfunnsdelen er i format ikke planen for utforming av tiltak og må følges opp med handlingsplaner innenfor de 
ulike sektorer. 
Gjennom arealdelen har kommunen et viktig verktøy på folkehelseområdet. 
Gjennom å styre arealformålene kan viktige grep tas for å skape et helsefremmende samfunn. 
Kommunens kjernevirksomhet er som tjenesteyter, og det er viktig at det før planer skrives gjøres en grundig 
analyse av status og de utfordringer som kan forventes på kort og lengre sikt. Nasjonalt er det utfordringer knyttet 
til en økende eldrebefolkning som vil få behov for tjenester. Kommunene må derfor i større og mindre grad gjøre 
tilpasninger. 
Omsorgssektoren må være strukturert slik at den kan gi nødvendige og tilpassede tjenester. Samtidig må det 
legges opp til at kostnadene ved dette er bærekraftige. Det vil da bli viktig å gjøre de enkelte brukere i størst mulig 
grad selvhjulpne ved mestrings- og rehabiliteringstiltak. For mange kommuner vil det være behov for utvikling av 
kompetansen. 
Forventningene fra samhandlingsreformen om oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene vil 
for mange kommuner gi utfordringer. 
Videre er samhandlingsreformen også en bred helsetjenestereform. Det er lagt opp til at det forebyggende 
helsearbeidet skal være viktig ikke bare for å sikre økonomisk bærekraftige tjenester, men også for den enkeltes 
muligheter til å greie seg selv lengst mulig. Primærhelsemeldingen viderefører denne tenkningen ved å fokusere 
på organisering, ledelse, kompetanse og at tjenestene er til for den enkelte pasient og bruker. 
For en del kommuner vil krevende enkeltbrukere, ofte yngre funksjonshemmede eller personer med rus- eller 
psykiske lidelse, utgjøre en særlig utfordring. 
Dette må det i tilfelle planlegges for. Flyktningsituasjonen må også vies plass i planverket. Boliger og 
helsetjenester er her sentrale tema. 
Samfunnssikkerhet: 
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Kommunens beredskapsplikter fremgår i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 
Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Kommunen plikter å kartlegge uønskede hendelser i en helhetlig risiko— og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jfr. § 14. ROS—analysen legges til grunn for 
kommunens planarbeid etter lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven). Videre plikter 
kommunen å ha en oppdatert beredskapsplan, jfr. § 15. Den skal være en operativ plan for kommunens 
håndtering av kriser, og skal bygge på erfaringer fra ROS-analysen. Detaljerte bestemmelser følger i forskrift om 
kommunal beredskapsplikt. 
Planlagt revidering av helhetlig ROS-analyse og beredskapsplan kan med fordel synliggjøres i planstrategien. 
Videre skal kommunen arbeide systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap. Planstrategien 
kan derfor gjerne vise hvordan kommunens helhetlig ROS-analysen benyttes som grunnlag for integrering av 
samfunnssikkerhet i andre prosesser og planer som skal igangsettes eller revideres. Deriblant i kommunens 
beredskapsplan, kommuneplanens arealdel og videre i reguleringsplaner. 
Etter Fylkesmannen si vurdering er det videre naturlig å bruke planstrategien til å fastsette føringer for: 

 hvordan skal kommunen arbeide med ROS-analyser og lovpålagte beredskapsplaner 
 hvilke ROS-analyser og lovpålagte beredskapsplaner skal kommune ha 
  hvordan skal ROS-analysene, beredskapsplanene og andre planer henge sammen 

I forbindelse med kommunens arbeid med klima viser vi til nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging av 2015 der det forventes at kommunene tar hensyn til nye klimautfordringer. I arbeid med 
klimatilpasning må kommuner kartlegge egen sårbarhet og ha en kontinuerlig drøfting av risiko og 
sårbarhetsbildet. Det er viktig at fremtidens klimautfordringer blir vurdert i kommunenes videre planarbeid. Ny 
kunnskap om klimaendringer kan føre til at områder som til nå har vært ansett som sikre, ikke lengre innfrir 
kravene iht. plan- og bygningsloven. I et langsiktig planperspektiv må endringer i klima og hyppigere 
ekstremværsituasjoner forventes, og dette skal trekkes inn i arealplanleggingen.» 
 

4 Fakta, utfordringer og muligheter for Hitra kommune 

4.1 Befolkning, bosetting og kommunikasjon 

Befolkningssammensetning, levekår og bosettingsmønster er indikatorer som påvirker utgiftsbehovet 
til kommunen. Disse temaene er retningsgivende for hvilke mål og fokusområder kommunen setter i 
kommuneplanen. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har oversikter som viser hvordan befolkningsutviklingen har vært 
gjennom årene for Hitra. Fra 1973 til 1987 lå innbyggertallet i Hitra stabilt på omkring 4400 
innbyggere før det sank til 4000 i 1998. I perioden 2000-2016 har samlet tilvekst i befolkningen vært 
på 584 personer. 

Ved utgangen av 2015 hadde Hitra kommune 4622 innbyggere som er en økning på 53 personer fra 
01.01.2015. I 2014 var økningen i folketallet 47 som utgjorde 1,04 %. Veksten skyldes 
arbeidsinnvandring, netto 122 personer, mens det var det var fødselsoverskudd og fraflytting av 
innenlandske personer. Ut fra tabell under som viser befolkningsutvikling 2000-2016, er det synlig at 
veksten skyldes innvandring. Dersom man ser hele perioden fra 2000-2016 er det synliggjort 
fødselsunderskudd. De siste to års fødselsoverskudd skyldes at flere som har innvandret til 
kommunen har fått barn og dermed bidrar til positiv vekst. 

 

 

Befolkningsutvikling 2000-2016. 
 

 

  
Antall innbyggere 1. jan 2000 4 038 

  
Fødte 2000-2015 701 

  
Døde 2000-2015 790 

  
Fødselsoverskudd 2000-2015 -89 

  
Innflytting 2000-2015 2 730 

  
Utflytting 2000-2015 2 876 

  
Innflyttingsoverskudd 2000-2015 -146 
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Innvandring 2000-2015 1 304 
  

Utvandring 2000-2015 481 
  

Netto innvandring 2000-2015 823 
  

Samlet tilvekst fra 2000 til 2016 584 
  

Antall innbyggere 1. jan 2016 4 622 
    

Figur 2 Befolkningsutvikling 2000-2016 (SSB) 

SSB har også gjort beregninger av folkemengden og alderssammensetningen fram mot 2040. 

Framskrivningen er illustrert under i figur 3 og 4. SSB sine prognoser viser at Hitra samlet vil ha ca. 

1500 flere innbyggere i 2040 enn i 2015 og at kommunen er avhengig av tilflyttere for å sikre at 

befolkningens gjennomsnittsalder ikke stiger vesentlig i årene mot 2040. 

  

Figur 3 Befolkningsframskriving 2015-2040 (SSB) 

 

 

Figur 4 Gjennomsnittlig alder 2000-2040 (SSB) 
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Endring i befolkning synliggjøres i figur 5 under. Her kommer det også tydelig frem hvor vesentlig 

innvandringen er for befolkningsveksten i kommunen. I figur 6 tallfestes antall vestlige og ikke-

vestlige innvandrere. 

 

 

Figur 5 Befolkningsendring fra 2000-2016 (SSB) 

 

Figur 6 Endring i antall innbyggere i ulike befolkningsgrupper fra 2000 til 2016 (SSB) 

Tiltak for fortsatt økning i folketallet i årene fremover, er en utfordring som krever stor innsats. Det 
er av betydning at man får opprettholdt en tilflytting også innenfor den yngre befolkningen. Det bør 
settes fokus på i tillegg til å ha utenlands innvandring, å øke den innenlandske tilflyttingen. Spesielt 
for innenlandsk tilflytting, er godt omdømme og markedsføring av våre styrker, avgjørende. I 
samfunnsplanen er hovedmål 1: Vi skal bli mer attraktiv som bosted. Dette skal skje gjennom 
følgende delmål: 
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Bosettingsmønsteret på Hitra og utviklingen i dette er vist i figur 7 under .Tallene viser fortsatt økning 
av befolkningen i sentrum, samt befolkningsnedgang det siste året i Fjellværøy og Barman krets. 
Strand krets holder seg stabilt, selv om kretsen påvirkes av fraflytting på strekning Balsnes - Forsnes. 
Nedgangen i Kvenvær har flatet ut. 
 

 
Figur 7 Folkemengde og endringer i grunnkretser (SSB) 

Det vil ut fra dette være naturlig å opprettholde grendesentrene og finne gode 
utviklingsstimulerende tiltak for disse områdene, samtidig som man fortsetter å utvikle Fillan som 
sentrum og aksen FV714 fra Sandstad til Dolmøya. Dette er også nedfelt i samfunnsplanen. 

Folkemengde, etter grunnkrets, tid og statistikkvariabel pr. 1. januar 2016

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Personer Personer Personer Personer Personer Personer Personer Personer Personer

16170101 Forsnes/Anderskog 56 53 45 46 50 56 50 47 58

16170102 Kvenvær 21 18 13 9 9 8 8 8 8

16170103 Helsøysund 179 175 177 182 174 183 179 172 169

16170104 Bispøyan 1 1 1 1 1 1 .. 1 ..

16170105 Tømmervik 53 48 42 39 34 37 38 45 38

Kvenvær - sum 310 295 278 277 268 285 275 273 273

16170106 Strøm 47 60 68 64 55 61 54 54 55

16170107 Asmundvåg 118 111 109 117 114 111 118 113 120

16170108 Smågesjø 21 27 25 25 21 19 19 23 22

16170109 Hopsjø 291 280 293 302 309 318 313 316 295

16170110 Vestre Dolmøy 238 256 267 271 275 268 264 268 264

16170111 Østre Dolmøy 186 175 175 176 172 173 179 189 177

16170112 Barmanfjorden 185 175 176 181 186 194 206 221 205

Hitra - sum 1086 1084 1113 1136 1132 1144 1153 1184 1138

16170201 Balsnes 56 52 53 52 51 51 48 52 50

16170202 Akset på Hitra 162 155 151 153 148 143 144 146 150

16170213 Utset 87 92 101 99 101 106 110 104 95

16170214 Børøysund 289 269 277 301 315 317 315 326 326

16170215 Strand 167 157 162 172 168 168 156 147 164

16170216 Sandstad 207 230 220 226 231 235 241 237 233

Sandstad - sum 968 955 964 1003 1014 1020 1014 1012 1018

16170207 Ulvøy 235 253 291 297 315 300 292 299 302

16170208 Skjerbusdal 46 53 70 73 67 69 73 80 74

16170209 Nordbotn 88 92 91 99 104 98 102 96 96

16170210 Fjellvær 88 83 91 106 92 88 76 83 78

16170211 Akset på Fjellværøy 73 74 76 63 64 74 71 82 79

Fjellværøy/Ulvøy  sum 530 555 619 638 642 629 614 640 629

16170203 Fillan 798 832 850 883 894 934 977 977 1054

16170204 Eidsvåg 49 28 30 30 35 30 28 32 32

16170205 Glørstad 63 57 60 69 70 61 61 63 77

16170206 Ansnes 254 251 243 235 255 276 299 292 295

16170212 Tranvik 69 65 64 67 62 72 74 73 74

Fillan - sum 1233 1233 1247 1284 1316 1373 1439 1437 1532

16179999 Uoppgitt grunnkrets 5 23 35 2 27 26 27 23 32

Totalt 4132 4145 4256 4340 4399 4477 4522 4569 4622

 Vi skal stimulere til boligbygging 

 Vi skal skape sosiale møteplasser og sentra 

 Vi skal støtte opp om næringsutvikling hos naboer 

 Vi skal bedre kommunikasjon for pendlere 

 Vi skal ta godt vare på våre innbyggere 
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Samferdsel og infrastruktur 

Det er investert i flere utbyggingsprosjekter i kommunen over tid som f.eks. Jøstenøya og Hestvika 
havn, Kuøya og Fillan Sentrum. Dette har medført at hovedplan for vannforsyning er dermed i 
sluttfase for revidering, og endelig vedtak fattes dette år. 

Det bør arbeides for å få økt hurtigbåttilbudet med flere avganger slik at det kan være lettere å 
pendle til arbeidsplasser utenfor kommunen. Ny bro-løsning over Dolmsundet har også skapt en ny 
trafikksituasjon. 
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4.2 Klima, miljø og samfunnssikkerhet 

Klima og energi 

Energi- og klimaplan5 for Hitra kommune ble vedtatt i 2010. Planen gjør rede for utfordringer 
kommunen står ovenfor og har inneholder 6 tiltak rettet mot transport og arealplanlegging, ny 
fornybar energi, kommunens virksomhet som byggeier og aktør, landbruk, havbruk og 
husholdninger. For fullt innsyn i tiltakene henvises det til planen i sin helhet. I planen står det at det 
skal foretas en årlig prioritering av tiltaksdelen i planen. Det skal også utarbeides en handlingsplan på 
en slik måte at de prioriterte tiltakene i energi- og klimaplanen fullt ut innarbeides i kommunens 
øvrige handlingsplaner. 

4.3 Levekår, kultur og folkehelse 

Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø – Hovedtrekk i kommunens folkehelse 

Fra 1. januar.2012 tredde lov om folkehelsearbeid i kraft. Den nye folkehelseloven har som mål å 
bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 
Den nye loven inneholder fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet. Utjevne sosiale 
forskjeller, helse i alt vi gjør, bærekraftig utvikling, føre-var prinsippet og medvirkning. 
Folkehelseloven stiller krav om at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer i kommunen. Oversikten skal inngå som grunnlag for drøfting av 
folkehelseutfordringene i kommunen, og skal munne ut i folkehelsetiltak. 
Det er fremlagt folkehelseprofil for kommunen i 2016. Denne legges til grunn for videre arbeid i alle 
kommunens sektorer. 
 
Hovedtrekkene i kommunens folkehelse listes opp under.  

Hovedtrekk i kommunens folkehelse 
Temaområdene er valgt ut i fra et forebyggingspotensial, det gjelder også området helse og sykdom. 
Indikatorene tar høyde for kommunens alders og kjønnssammensetning. 

Om befolkningen 
 Det har vært befolkningsvekst i kommunen i 2015. 

 Kommunen har en høyere andel personer over 45 som bor alene. 

 Forventet levealder er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 

 Kommunen har lavere valgdeltakelse enn landsgjennomsnittet. 

Levekår 
 Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er ikke entydig forskjellig fra 

landsgjennomsnittet. 

 Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 

 Andel uføretrygdede under 45 år er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 

 Kommunen har en høyere andel barn av enslige forsørgere enn landet forøvrig. 

Miljø 
 Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultat mhp 

E. coli, i prosent av befolkning tilknyttet rapportpliktig vannverk, ser ut til å være lavere enn 
ellers i landet. Kan skyldes manglende rapportering. 

 Antall som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker er lavere enn 
landsgjennomsnittet. 

                                                           
5
 http://hitra.kommune.no/politikk-og-samfunn/kommuneplan/energi-klimaplan/ 
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Skole 
 Trivsel blant 10.-klassinger er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 

 Laveste mestringsgrad i lesing i 5. klasse er ikke signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet. 

 Laveste mestringsgrad i regning er signifikant dårligere enn landet for øvrig. 

 Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 

Levevaner 
 Røyking i kommunen er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, vurdert etter 

andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. 

 Andelen med overvekt inkludert fedme er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet, 
vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter (17år) 

Helse og sykdom 
 Færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon, 

sammenlignet med resten av landet. 

 Hjerte- og karsykdom, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus, er ikke entydig 
forskjellig fra landsgjennomsnittet. 

 Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være høyere enn 
ellers i landet (30-74 år). 

 Vaksinasjonsdekningen (målt ved 9 år) er lavere enn ellers i landet. 

Kommunen må i arbeidet med kommunens planer arbeide systematisk med å få inn 
folkehelseutfordringene som tydelige og gjennomgående parametere. 

4.4 Arbeidsliv og næringsliv 
Verdiskapingen på Hitra er variert, men hovedtyngden av næringsaktiviteten er rettet inn mot 

oppdrettsnæringen. Lerøy Midnor AS og Marine Harvest AS er de mest sentrale næringsaktørene og 

dominerer bildet. De tre største forøvrig er Elvemo og Hjertås Bygg, Berge Rederi AS og Hitramat AS.  

Det er også stor aktivitet innenfor reiselivsnæringen på Hitra. Dette er en sammensatt næring i stadig 

endring. Reisende legger stadig mer vekt på aktiviteter og opplevelser og mindre vekt på bestemte 

reisemål, samtidig som de stiller større krav til reiseopplevelsene. Dette medfører at 

reiselivsnæringen blant annet må ha fokus på nytenking og produktutvikling, pris og kvalitet og 

tilpasning til kundens ønsker. 

Oppdrettsindustrien er altså bærebjelken i kommunens næringsliv og bærer preg av store bedrifter, 

med hovedkontor utenfor kommunen. Det er i de siste kommunestyreperiodene lagt ned vesentlig 

arbeid og midler for tilrettelegging for næringslivet på Jøstenøya. Dette området er i sterk utvikling 

og det er viktig å holde fokus på utvikling av dette området. I tillegg er næringene sårbare for 

eventuelle endringer i klima og marked. Næringslivet bærer preg av hjørnesteinsbedrifter, og 

kommunens planer må arbeide for at man har løsninger dersom store bedrifter flyttes ut. 

Antallet sysselsatte pr 100 innbyggere er illustrert i figur 8 under. Kurven holder seg forholdsvis 

uendret i perioden 2000-2015. Andelen ansatt i offentlig og privat sektor er synliggjort i figur 9. Her 

kommer det tydelig frem at kommunen domineres av private arbeidsplasser og at andelen ansatt i 

offentlig sektor er nedadgående. 
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Figur 8 Sysselsatte per 100 innbyggere i alt og 20-66 år (SSB) 

 

 

Figur 9 Andel sysselsatt i offentlig og privat sektor 2000-2014 (SSB) 

4.5 Areal og natur 

Kommunens arealplaner, det være seg kommuneplanens arealdel som dekker hele kommunen eller 
reguleringsplaner som dekker et avgrensa område, er bindende for arealbruken i kommunen. Annen 
arealbruk kan bare skje ved at det fremmes grunngitt søknad om dispensasjon, som behandles i 
planutvalget i henhold til plan‐ og bygningslovens kapittel 19. Slike søknader må ofte gjennom en tid‐ 
og arbeidskrevende prosess. 

Kommuneplanens arealdel er under rullering og det legges vekt på å få en plan som sikrer nok areal 
for utbygging samtidig som dette balanseres mot bærekraft. Målet er å ferdigstille arealplanen innen 
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utgangen av 2016. Det vil dermed ikke være behov for ny rullering av kommuneplanens arealdel i 
kommunestyreperioden. 

Hitra kommune behandler en betydelig andel dispensasjoner. De fleste av disse gjelder bygge‐ og 
delingsforbudet i strandsonen og i landbruks‐, natur‐ og friluftsområder (LNF) i kommuneplanens 
arealdel.  
Flere av dispensasjonene omhandler tilbygg til eksisterende boliger innen LNF, og i behandling av ny 
arealplan arbeides det med å innta en bestemmelse som medfører at disse sakene kan behandles 
gjennom vanlig byggesaksbehandling. 

Den andre hovedgruppen dispensasjoner er tilbygg til eksisterende bygg innen 100-meters beltet. I 
arealplanrulleringen arbeides det med å innta bestemmelser som åpner for at mindre tilbygg bak 
eksisterende bygninger (bort fra sjøen) i 100-meters beltet kan behandles uten dispensasjon, men 
gjennom vanlig byggesaksbehandling så lenge tilbygget ikke innebærer terrenginngrep og at tiltaket 
ikke privatiserer området i større grad. 

Vanndirektivet er et av EUs viktigste miljødirektiver, og er banebrytende for norsk vannforvaltning. 
Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vassdrag, grunnvann og kystvann. 
Forvaltningsplan for alle vannområdene i Trøndelag skal vedtas i 2015, og har planperiode på 2015-
2021. Hitra er en del av vannregion Trøndelag sammen med andre kommuner i Sør-Trøndelag og 
Nord-Trøndelag fylker, samt deler av Nordland, Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal fylker. 

4.6 Kommuneorganisasjon 

Hitra kommune har i dag ca. 354 årsverk (01.01.2016). Alle kommunens ledd har fokus på god service 
og tjenesteproduksjon med god kvalitet. 

En av de største utfordringene i kommunens tjenesteproduksjon i årene framover er å ta vare på et 
økende antall pleietrengende innenfor en stadig strammere økonomisk ramme. Dette stiller store 
krav til effektiv organisering av helse‐ og omsorgstjenesten og nytenkning innenfor teknologi og 
arbeidsmetoder. 
En annen faktor som sterkt spiller inn er andelen innvandrere. Skole- og barnehagestrukturen må til 
enhver tid være tilpasset et varierende behov. 

Det arbeides kontinuerlig med rekruttering av kompetanse til kommunen. Det er stor konkurranse 
om kvalifisert personell innen mange yrkesgrupper, noe som medfører at disse velger arbeidsplasser 
etter lønn, gode bomiljø, fritidstilbud, barnehageplass og andre velferdstilbud. Det er derfor svært 
viktig for kommunen og private bedrifter i Hitra å være attraktiv og konkurransedyktig i 
arbeidsmarkedet for å kunne sikre tilflytting. Arbeidet for å beholde og rekruttere arbeidstakere i 
Hitra kommune må derfor fortsatt vektlegges sterkt. 

5 Prioriterte planoppgaver i kommunestyreperioden 

En vesentlig oppgave i kommende periode er å sikre sammenhengen i planverket i kommunen, slik at 

koplingene mellom krav til drift, forutsetninger, økonomi og prioriteringer kommer tydelig frem. På 

bakgrunn av dette inkluderes sektorenes delplaner i økonomiplan. 

Plankapasiteten innenfor plan- og bygningsområdet er i dag innrettet mot plansaksbehandling – dvs. 

at kommunen mottar og behandler planforslag som utarbeides av private. Kommunen har i dag liten 

kapasitet til selv å utarbeide områdereguleringer, temaplaner og kommunale detaljreguleringer. Det 

er likevel et behov for at dette prioriteres, og ut fra kapasitet må følgende planer og utredninger 

gjennomføres. 



 

 

K
o

m
m

u
n

al
 p

la
n

st
ra

te
gi

 2
01

6
-2

01
9

 

2
1 
 

 
 

Plan (og utredninger) Plantype Hjemlet i 
lov 

Vedtak fattet av 
og tidspunkt 

Behov for rullering evt. 
ny (x=rullering, NY 
merkes relevant år, T=tas 
inn i kommuneplan) 
 
2016 2017 2018 2019 

Sektorovergripende 
planer og strategier 

       

Kommuneplanens 
samfunnsdel 2014-2026 

 PBL Kommunestyret 
2014 

   X 

Kommuneplanens 
arealdel 2016-2028 

G PBL Kommunestyret 
2016 

NY    

Økonomi- og 
handlingsplan 2017-2020 

K Kommune-
lov 

Kommunestyret 
årlig 

X X X X 

Overordnet plan for 
samfunnssikkerhet/ 
Beredskapsplan 

ST Sivilbeskytt
elsesloven 
§§ 14 og 15 

  X    

Helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS) 

Ut-
redning 

Forskrift 
om 
kommunal 
beredskap 

Kommunestyret 
2015 

   X 

Helserelaterte planer og 
utredninger 

       

Kommunale 
omsorgstjenester – 
strategisk plan for 
perioden 2016-2026 

STK  Kommunestyret   X   

Strategisk 
kompetanseplan for 
helse- og 
omsorgstjenestene 

ST   X X X X 

Strategisk helseplan 
2017-2026 

ST  Kommunestyret   NY  

Barnehage- og 
skolerelaterte planer og 
utredninger 

       

Barnehage- og 
skolebruksplan 

ST     X  

ST= sektor/ temaplan: 
Plan innenfor et eller flere fagområder eller sektorer i kommunen. Dette omfatter planer innenfor 
barnehagesektoren, skole eller helse, eks. energi- og klimaplan, pleie- og omsorgsplan. 

G= Plan med geografisk avgrenset område: 

Dette kan være områdeplan (større områder) eller detaljreguleringer (mindre avgrensede 

områder), eks. delplan for Dolmsundet 

K= kommunedelplan: 

Plan av overordnet karakter. Kan være både geografisk, tematisk eller gjelde en sektor. Denne 

plantypen har vært på ekstern høring. 
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Kommunen som 
barnehagemyndighet 

ST    X   

System for skolebasert 
vurdering 

ST Oppl.   X   

Tilstandsrapport for 
grunnskolen 

Rapport   X X X X 

Næringsrelaterte planer 
og utredninger 

       

Strategisk utviklingsplan 
for næring med 
næringslivsanalyse 

ST      T 

Kulturrelaterte planer 
og utredninger 

       

Kommunedelplan for 
idrett og fysisk aktivitet 
2015-2019 

ST     X  

Kulturminneplan      NY  

Teknisk relaterte planer 
og utredninger 

       

Hovedplan for 
vannforsyning 

ST  Kommunestyret X    

Hovedplan for avløp ST    X   

Hovedplan for veg      X  

Forvaltningsplan for 
vann, EUs vanndirektiv 

ST   X    

Trafikksikkerhetsplan 
med handlingsdel 

ST   X X X X 

Energi og klimaplan med 
handlingsdel 

STK  Kommunestyret X X X X 

Utredning av kommunal 
bygningsmasse 

Ut-
redning 

   X   

Arealrelaterte planer og 
utredninger 

       

Reguleringsplan for 
Fillan Sentrum 

G PBL Kommunestyret  X   

Stedsanalyse Fillan Ut-
redning 

PBL Kommunestyret X    

Andre planer og 
utredninger 

       

Strategisk IKT-plan     NY   

Arkivplan     NY   

Overordnet strategisk 
kompetanseplan og plan 
for rekruttering 

    X   

Figur 10 Prioriterte planoppgaver i kommunestyreperioden 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 614 &04  

Arkivsaksnr.: 16/2111    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

TAKST AV SYKEHJEMMET  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner bruk av inntil 100.000 kr til takst av Frøya sykehjem. 

Midlene tas fra investeringsfondet Morgendagen omsorg. 

Rådmannen innhenter tilbud i hht kommunens retningslinjer. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

I prosjektet «morgendagens omsorg» ligger det at Frøya kommune skal bygge nytt helsehus 

som erstatning for dagens sykehjem på Hamarvik. Beliggenheten for det nye helsehuset vil 

ikke være på samme sted som dagens sykehjem, og kommunen kan derfor begynne å 

forberede et salg av denne eiendommen. Første skritt i denne forbindelse er å kartlegge 

tilstand på sykehjemmet. 

Rådmannen har i denne forbindelse vært i kontakt med megler for å undersøke hva en takst 

kan koste kommunen. Megleren rådmannen var i kontakt med anslo en plass i mellom 50 000 

kr og 100 000 kr.  

Rådmannens innstilling er at det bevilges inntil 100.000 kr fra investeringsfondet 253080016 

Morgendagens omsorg til takst av sykehjemmet. Saldo på investeringsfondet er pr d.d. 

17.196.000 kr.  

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: kr 17.096.000 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/2358    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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