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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.01.15  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 27.01.15 godkjennes som framlagt.  
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 27.01.15 
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HØRINGSUTTALELSE - FORVALTNINGSPLAN OG SKJØTSELSPLAN FOR VERNEOMRÅDENE 
I FROAN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune glad for at det nå foreligger et utkast til forvaltningsplan og skjøtselsplan for 
verneområdene i Froan, men er kritisk til den korte høringsfristen som er satt. 

2. Det burde vært foretatt en grundig evaluering av hvordan vernet har fungert siden 1979 og fram 
til i dag. Denne evaluerningen skulle vært bakgrunnen for en forvaltningsplan. 

3. Forvaltningsplanen må inneholde en større drøfting og konkrete mål på bosetting i Froan. Tiltak 
må skje lokalt for å bygge opp et inntektsgrunnlag og skape arbeidsplasser for de som er bosatte i 
Froan. Dette må sees i sammenheng med det som bl.a. skjer i Frøya ved Frøya vidergående skole, 
Frøya kultur- og kompetansesenter, Blått kompetansesenter som er under bygging og det 
planlagte senteret Froheim på Sørburøy. 
Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av vernet, vil dette gi et mer positivt syn på vernet. 

4. Utfordringer med mye gås i beiteområdene må avklares. Eiendomskartene må oppdateres for 
Froan. 

5. Det må gis rom for fornuftige installasjoner som midlertidige samlekve og leskur også i 
reservatet, uten å søke dispensasjon. Forvaltningsplanen må her kunne gi retningslinjer for hva 
som er tillatt. Ved behov må det også tillates å nødfore husdyr, det er krav at husdyrholder skal 
fore dyra når beite er utilgjengelig ved for eksempel snø- og isdekke. 

6. Hensikten med en forvaltningsplan burde være på et mer åpent grunnlag å drøfte balansen 
mellom bruk og vern i vernesonen. Dessuten står det ikke noe i verneforskriften om at oppdrett 
ikke er tillatt. Forvaltningsplanen sier det er tillatt med oppdrett der det er dyrlivsfredning, men 
såfremt det ikke forstyrrer dyre- og fugleliv unødvendig. Dette er en upresis formulering, og det 
må komme på plass mer presise retningslinjer over hvilke tiltak som ikke er tillatt. Man må også 
ta høyde for den utviklingen som skjer innen havbruksnæringen.  

7. Det må avklarers tydeligere med forsvaret om bruken av skytefeltet. Bruk må ikke forekomme i 
yngle- og hekketid. 

8. Brenning som skjøtsel må tilpasses lokale forhold. Det må brennes når det er bløtt i bakken og 
mot vinden for å sikre at mosen blir fjærnet. Arbeidet må utføres av fagfolk. 

9. Det må følge med økonimiske midler til gjennomføring av tiltak i Froan. 
 
Vedlegg: 

1. Høringsbrev, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 15.12.2014 
2. Forvaltningsplan for verneområdene i Froan - Høringsforslag 
3. Skjøtselsplan for verneområdene i Froan - Høringsforslag 
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Linker: 
Kampen om gråsonene - Oppdrett i Froan landsapsvernområde.  
Rapport fra Bygdeforskning 8/09 
http://d3861196.hosted418.moonrocketadmin.net/filarkiv/2009/12/15/14b275161deb52.pdf 
 
Saksopplysninger:   
 
Se vedlagte utkast til forvaltnigsplan og skjøtselplan for verneområdene i Froan. 
 
Frøya kommune har den 15.12.2014 mottatt brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, hvor de ber om 
høringsuttalelse til forvaltningsplan og skjøtselplan for verneområdene i Froan (vedlegg 1).  
Fristen for uttalelse er i utgangspunktet 13. februar, men Frøya kommune har fått utsettelse slik at saken kan 
behandles i formannskap og kommunestyre. 
 
Arbeidet med forvaltningsplanen har pågått over lengre tid, men et høringsutkast ble oversendt Direktoratet for 
naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 27. januar 2012. Endelig godkjenning av høringsdokumentet ble 
oversendt fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 28.10.2014. 
 
Forvaltningsplanen beskriver hva som er tillatt og hva som er forbudt gjennom verneforskriften. I 
forvaltningsplanen foreslås det flere tiltak for å ivareta verneverdiene innenfor verneområdene. 
Forvaltningsplanen er utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  
 

Skjøtselsplanen er laget for å gi retningslinjer for skjøtselen av det spesielle kulturlandskapet i Froan, der 
kystlynghei utgjør den viktigste naturtypen. Skjøtselsplanen er utarbeidet av Anders Bryn ved Norsk institutt for 
skog og landskap.  
 
Froan 
Froan landskapsvernområde, naturreservat og dyrelivsfredningsområde ble opprettet i 1979. I 
formålsbestemmelsen for disse verneområdene blir det særlig vist til at området utgjør et viktig leve- og 
yngleområde for fugl og sel og til at det utgjør et egenartet kystlandskap. 
 
Verneområdene dekker den nordlige delen av øyrekka nord for Frøya og sjøområdene rundt og mellom øyene. 
Naturreservatet er ca. 400 km2 og omfatter en rekke mindre øyer, skjær og fløer. Landskapsvernområdet 
omfatter et areal på ca. 122 km² rundt de større øyene i den sørøstlige delen av verneområdene. Øyer som var 
bebodde på vernetidspunktet er imidlertid holdt utenfor landskapsvernområdet. Dyre- og plantelivsfredninga 
dekker landskapsvernområdet, de bebodde øyene, et område rundt øyværet Halten helt nordøst i øyrekka, samt 
en sone på 2 km rundt naturreservatet og landskapsvernområdet. 
(verneforskriften ligger som vedlegg 1 til forvaltningsplanen, side 133) 
 
Froan er viktig både som hekke-, myte- og overvintringsområde for en rekke arter sjøfugl. Det fremkommer for 
eksempel at ca. 4 % av den estimerte hekkebestanden av rødlistearten makrellterne hekker i området, og at Froan 
på grunn av fravær av mink utgjør et viktig hekkeområde for rødlistearten teist. Det er videre kasteplasser for 
selartene steinkobbe og havert innenfor verneområdene, mens oter er vanlig.  
 
Vurdering: 
 
Det er positivt at det nå kommer på plass en forvaltningsplan og skjøtselsplan for Froan. 
 
Høringsfristen er 13. februar, men kommunen har fått utsatt denne slik at vi har muligheten til å behandle saken i 
formannskap og kommunestyret. Vi oppfatter høringsfristen som for kort til å få til en mer omfattende 
behandling av forvaltningsplanen. Vernet ble opprettet i 1979, men utkast til verneplanen kommer først 36 år 
etterpå, og da får kommune bare noen få uker på behandlingen. 
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I Froan pågår det en sak om grenseendring. Endringsforslaget innebærer at et areal på ca 7 km2 rundt øyværet 
Halten innlemmes i landskapsvernområdet, som erstatning for to områder på til sammen ca 0,2 km2 som tas ut av 
landskapsvernområdet for å benyttes til fiskeoppdrett. Frøya kommune behandlet høringsuttalelsen i FSK den 
16.09.2014 og KST den 25.09.2014. Saken er ikke ferdigbehandlet (saksnr i ESA 12/1350, sak 116/14). 
 
Evaluering av vernet i Froan 
Det er ikke foretatt en grundig evaluering av hvordan vernet i Froan har fungert i 36 år, og hvilke konsekvenser 
og endringer det har fått for området. Kommunen savner en slik grundig evaluering. 
 
Bosetting  
En viktig forutsetning for fredningsvedtaket var at det ikke skulle svekke livs- og næringsgrunnlaget for 
befolkningen på Froan. Dette fremgår uttrykkelig av den kongelige resolusjonen som var selve 
grunnlagsdokumentet for fredningsvedtaket. Så snart vedtaket var gjort virket det som miljøforvaltningen glemte 
denne viktige forutsetningen, nemlig at det ikke skulle være et rent vernevedtak – men en kombinasjon av bruk 
og vern. 

Det er et uttalt satsninsgområde i Frøya kommune at det skal bo folk i Froan. Utkastet har i alt for liten grad en 
offensiv drøfting av hva som bør gjøres for å stimulere næringsaktivitet i verneområdet, og på den måten sikre 
bosetting og forutsetningene for vernevedtaket.  Frøya kommune mener også at fortsatt bosetting i Froan vil 
være positivt for opprettholdelse av vernet.  

For å ha bosetting i Froan er det nødvendig med arbeidsplasser. Det er flere tiltak i forvaltningsplana som kan 
være med å skape lokal aktivitet. De mest åpenbare muligheter for sysselsetting vil være fiske, oppdrett og 
reiseliv. Videre må informasjon og tilsyn legges lokalt, og gi stillingsressurs i for eksempel Froheim som skal 
bygges på Sørburøya. Dette gjelder også forskning og undervisning. Rådmannen vil også minne om at 
forskningsrådet nå er iferd med å få en base på Frøya som et resulatet av arbeidet med Kultur- og 
kompetansesenteret og Blått kompetansesenter. Hvilke positive ringvirkninger kan dette få for bosettingen i 
Froan? 

Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av verneområdet, får vernetanken større legitimitet og vil kunne gi et mer 
positivt syn på vernet.  

Landbruk 
Den største utfordringen som landbruket har i Froan i dag er grågåsbestanden som er helt ute av kontroll. 
Beitene er så befengte med gåsemøkk at det er et spørsmål om tid før det bryter ut sykdom på sau eller gås eller 
at mattilsynet forbyr saueholderne å benytte slike beiter til sauebeite. 
 
Landbruk og fiske, gjerne i kombinasjon er den menneskeskapte aktivitet som har påvirket landskapet i Froan 
mest. 
 
Kartsituasjonen for Froan setter begrensninger for forvaltning av jordbruket. Særlig er de mange umatrikulerte 
jordsameiene en stor utfordring. Videre mangler det grenser og mange eiendommer står fortsatt som dødsbo eller 
de har uavklarte eierforhold.  
 
Det er ikke grunnlag for å tro at det har vært kontrollert lyngbrenning som på Vestlandet i Froan. Mest 
sannsynlig har det vært brent av en mer tilfeldig karakter.  
 
I et område med store miljøverdier, bør summen av fordeler ved brenning av røsslyng kunne vurderes opp mot 
de miljømessige ulemper som aske og sot opp i atmosfæren og brenning av jordsmonn gir. Lyngbrenning er et 
håndverk som må kunnes om det skal gi minimale miljøulemper og tilsvarende fordeler for jordbruk og fugleliv. 
 
Det meste av brukbar torv i Froan er tatt ut og brukt til brennsel. Først ble det tatt torv av grunneierne og 
torvrettshaverne på de beste områdene. Så ble det stukket opp og ned torv, helst av folk som ikke hadde 
torvrettigheter, på de mindre øyer og holmer. Det var for eksempel folk fra Åfjord og Bjugn som var på 
Sørburøya og tok torv (Asbjørn Melkvik). Som kulturminne er torvbankene interessante der det etter flere 
hundre år, fortsatt vises hvor myrkanten opprinnelig gikk. 
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Naturreservatet bør beites for å kunne opprettholde tradisjonelt kystbeitelandskap. 
 
Det må gis rom for fornuftige installasjoner som midlertidige samlekve og leskur, også i reservatet, uten å søke 
dispensasjon. Forvaltningsplanen må her kunne gi retningslinjer for hva som er tillatt, for å hindre unødvendig 
byrokrati for de som har dyr i Froan. Ved behov må det også tillates å nødfore husdyr, det er krav at 
husdyrholder skal gjøre det ved behov. 
 
Forvaltningsplana nevner videre at det skal stimuleres til tradisjonell jordbruksdrift som ikke endrer landskapets 
karakter nevneverdig. I dag er det heller blitt slik at i de fleste tilfeller er mangel på tiltak som gjør at landet er i 
ferd med å gro igjen. Det er spådd at klimaet blir mildere og da vil også Froan få sin del av gjengroinga. I Frøya 
er det plantet ca. en million sitkagran fra 70-tallet og utover. En stor del av disse vokser godt og lite er tatt ut. 
Sitkagrana sette voldsomt med frø som sprer seg med vind, fugl og mennesker. Spesielt i områder uten 
husdyrbeite.  
 
Skytefelt 
Det er kun Sjøforsvaret som har direkte hjemmel til å gjennomføre øvelser i naturreservatet. 
Forvaltningsplanen har ikke fått på plass konsekvenser av kampflybase på Ørlandet.  
Det har nå vært en sak i Bjugn kommune hvor oppdrettsanlegg har fått pålegg om å avslutte virksomhet pga 
militær aktivitet. Det må komme på plass retningslinjer for praksis, slik at havbruk og militær aktivitet kan ha 
sameksistens. 
Skytefelt i et naturreservat er vanskelig å akseptere for folk flest, og strider i mot folks rettsoppfatning. Militær 
aktivitet har store påvirkninger på området.  
 
Fiske/havbruk/oppdrett 

Fiskeri og havbruk er, og har vært, to bærebjelker for vår samfunnsutvikling. I dag er 
havbruksnæringen selve motoren for næringsutvikling på Frøya, men også kamskjell, sjøkreps, 
taskekrabbe og etter hvert tare/tang er og vil bli viktige profilråstoff for regionen. Havbruk og fiskeri 
vil, etter all sannsynlighet, være styrende for verdiskapningen på Frøya fremover både på kort og lang 
sikt. En stadig økende global befolkningsvekst vil trolig medføre at markedet for sjømat også vil øke 
fremover. Viktige fokusområder er tilrettelegging av areal, rammebetingelser, arbeidskraft, kunnskap 
og kompetanse, profilering og marked (utdrag fra Strategisk næringsplan 2014 -2018 for Frøya). 

Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014 er en viktig overordnet regional føring som er forankret i en felles 
fylkesplan for Trøndelag og er et styringsdokument for økt verdiskapning innen marin sektor i Trøndelag. 

Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og Norges viktigste på deler av den 

øvrige marine sektor.  

Det må sees på muligheten for bruk av arealet til framtidig næring, og ikke da bare dagens løsninger. Det er stor 
sannsynlighet for at andre former for oppdrett enn hva vi kjenner i dag vil komme, både med hensyn til arter og 
tekniske løsninger. Det er mye som skjer i den blå sektoren, og det forventes en stor vekst. Utviklingen går i den 
retning av at anleggene plasseres lenger ut i havet. 
 
I Frøya er oppdrett helt klart den viktigste næringen, og dermed avhengig av arealer til sjøs. Mye av de grunne 
havområdene i Frøya er vernet i Froan. 
 
Verneforskriften har ganske liberale regler for tradisjonelt fiske samt for landbruk – men tar ikke eksplisitt høyde 
for havbruk. Det er ganske spesielt at utkastet til forvaltningsplan uten nærmere begrunnelse sier nei til havbruk i 
verneområdet med den begrunnelse at det ikke har hjemmel i verneforskriften. Hensikten med en 
forvaltningsplan burde være på et mer åpent grunnlag å drøfte balansen mellom bruk og vern i vernesonen. 
Dessuten står det ikke noe i verneforskriften om at oppdrett ikke er tillatt. På det tidspunkt hvor verneforskriften 
ble gitt, hadde man ikke utstyr for å drive oppdrett i dette område. 
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I landskapsvernområder som er oppretter de senere årene er det satt av egne sone for oppdrett, etter at regjering 
og storting åpnet eksplisitt for dette under behandlingen av kystsonemeldingen i år 2000. 

Forvaltningsplanen sier det er tillatt med oppdrett der det er dyrlivsfredning, men såfremt det ikke forstyrrer 
dyre- og fugleliv unødvendig. Dette er en upresis formulering, og det må komme på plass mer presise 
retningslinjer over hvilke tiltak som ikke er tillatt. Man må også ta høyde for den utviklingen som skjer innen 
havbruksnæringen. Det er stadig strukturendringer, og en lite statisk næring. 

Ramsar 

Froans Ramsar status tilsier også en mer balansert drøfting av forholdet mellom bruk og vern. 
Ramsarkonvensjonen har som sin «grunnlov» at det i områder som kommer inn under konvensjonen skal åpne 
for «klok bruk», det vil si næringsvirksomhet, menneskelig aktivitet mm som kan forenes med den beskyttelse 
man her ønsker å gi verdifulle våtmarksområder. Utkastet viser at miljøforvaltningen er klar over dette, men 
utkastet bærer i liten grad preg av hvordan miljøforvaltningen ser for seg at livs- og næringsgrunnlaget i Froan 
skal ivaretas. 

Søppel 

Forvaltningsplana sier at kartlegging av prioriterte områder for rydding av søppel skal skje i samarbeid med 
Frøya kommune. Bare kartlegging og beregning av mengde er en arbeidskrevende oppgave. For en del år siden 
ble en av de flere hundre strender i Froan ryddet for å få en ide om hvor mye flyteavfall som finnes. Det ble 
samlet sammen 40 m3 bare på denne stranda. Oppsamling og fjerning av søppel er arbeidskrevende og forbundet 
med store kostnader. Det er imidlertid ikke gitt noen økonomiske rammer for verken kartlegginga eller 
oppsamlinga. 

Skjøtselsplan for verneområdet i Froan 
Skjøtselsplana er detaljert og godt gjennomarbeidet. 
 
På grunn av at kartsituasjonen i Froan er mangelfull blir også jordbruksareala som er gjengitt i AR 5 upresise. 
Det bør legges inn som en del av skjøtselen av området at AR 5 og eiendomsforholda rettes opp. Dette for å 
kunne utføre en forsvarlig forvaltning av området. 
 
Angående skrot i sjøen, så er det blitt merkbart mindre de siste åra. Om grunnen er mindre søppel eller om det er 
syd-østlige vinder som er skylden er uvisst.  
 
Det må gis rom for mekanisk fjerning / lyngslått av lyng og mose. Brenning forurenser og sender næringsstoffer 
og sot ut i miljøet. Det er i hvert fall feil å brenne på telen for da er gjerne mosen frosset og vil ikke bli brent.  
 
Boks 5: I skjøtselsplana bør kanskje stå mer åpen så vi kan skaffe oss egne erfaringer. 
 
Salixarter spres lett med beltemaskiner, gravemaskiner og brukt jordbruksredskap. 
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GODSTRANSPORT I ØYREKKA  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune viser til de utfordringer man har med godstransport i øyrekka og da særlig til/fra Froan 
etter at knutepunktet for ruteopplegget ble flyttet fra Sistranda til Dyrøya. Her må det snarest finnes 
løsninger både på land og ikke minst på Frovær som ivaretar de krav man må kunne stille til sikker og 
ikke minst hygienisk håndtering av matvarer, samt transport av større godsmengder. 
Disse løsninger må skje i samarbeid mellom AtB, FosenNamsos Sjø og evt. private aktører på Dyrøya 
f.eks. SeaShell. Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april og Frøya kommune 
v/Trafikkrådet vil gjerne innta en aktiv rolle for å komme frem til tilfredsstillende løsninger.  
Fra kommunens side er det imidlertid et klart prinsipp at de løsninger som velges må være i regi av den 
transportøren som har konsesjon og uten kostnader for Frøya kommune, så lenge dette er et 
fylkekommunalt samband. 
 
Vedlegg: 
 
Interpellasjon fra Frøya Høyre 
Svar fra Ordfører 
 
Saksopplysninger:   
 
Etter at det nye ruteopplegget til øyrekka med knutepunkt på Dyrøya ble satt i drift, har det vært en stor 
utfordring angående godstransporten. Dette gjelder ikke minst transport av ferskvare utover til Froan, da man 
ikke har kjøleanlegg hverken på kaia eller ombord i Frovær. I tillegg til hadde man utfordringer vedrørende fisk 
fra Froan som skulle videre innover fra Dyrøya og ble stående på kaia. 
 
Frøya Høyre hadde med bakgrunn i dette en interpellasjon i kommunestyret hvor man stilte spørsmål omkring 
hele godstransporten og hvor man ønsket en utredning om hvordan denne saken kan løses. 
 
Vurdering: 
 
Frøya kommune v/trafikkrådet har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet omkring godstransporten både med 
AtB, Fylkeskommunen og FosenNamsos Sjø. Dette medførte at man i dag har en avtale med SeaShell når det 
gjelder lossing og kjøling av fisk fra øyrekka. Dette har fungert bra etter at denne ordningen ble igangsatt. 
 
For transport av andre varer til sørværa(Mausund og Sula) så går denne transporten på hjul og er dermed løst, 
bortsett fra at man har en del utfordringer når det gjelder ruteopplegget. Slik det er i dag så starter ferga i rute fra 
Lomsøya kl. 09.00 på hverdager unntatt på fredag. Ferga har imidlertid liggekai på Dyrøya og går derfra ca. kl. 
07.45 og til Lomsøya for å starte ruta kl. 09.00. Her får hverken biler eller passasjerer være med denne turen, da 
den ikke ligger inne i det opprinnelige anbudet. Bakgrunnen for dette er at ved anbudsutlysingen så var det 
forutsatt at ferga skulle ha liggekai på Sula. Slik det nå foregår så står godsbilen på Dyrøya allerede når ferga går 
tom til Lomsøya kl. 07.45 og kommer først med ferga  kl. 10.30 via Lomsøya til Mausundvær. Dette skaper 
selvsagt frustrasjon og synes totalt unødvendig. På fredag som er den store «handledagen» så får ikke COOP 
Mausund sine varer før kl. 14.10 på ettermiddagen, som følge av at ferga ikke tar passasjerer eller biler med på 
turen utover fra Dyrøya for å starte ruta på Lomsøya.  
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Det samme gjelder for siste tur til Lomsøya på kveld og så retur fra Lomsøya til liggekai på Dyrøya. Turen fra 
Lomsøya til Dyrøya går med tom ferge.  
 
Her må det skje en endring slik at man unngår at ferga går tom på denne strekningen to ganger pr. dag og dette 
er spilt inn til AtB senest fra Trafikkrådets møte den 05.02.2015. 
 
Den største utfordringen for gods er imidlertid til/fra Froan. Som ovenfor nevnt har man løst transporten av fisk 
fra Froan i og med avtalen som er inngått med SeaShell. Imidlertid er utfordringene for godstransporten når det 
gjelder større volum med f.eks. byggevarer, samt ferskvare utover fremdeles ikke løst. Dette har gått bra nå i 
vinter med lave temperaturer, men det må løses med kjøling både på land og om bord i båten fra våren og utover 
sommeren/høsten. 
 
Det vil i denne sammenheng være naturlig at man også her ser på en løsning i samarbeid med Sea Shell når det 
gjelder både kjølevarer og større godsmengder som f.eks. byggevarer. Slik det er i dag kommer alle mindre 
varer/ferskvarer i traller som trilles om bord over ferjelemmen. Dette har medført nestenulykker i og med store 
høydeforskjeller ved flo/fjære. 
Denne løsningen må derfor erstattes av en sikrere håndtering av disse varene. 
Selv om man løser kjøleproblematikken på land så vil man fremdeles ha en utfordring på Frovær, hvor 
ferskvarene må stå ute på dekk på varme sommerdager uten noen beskyttelse. Her må det finnes løsninger enten 
ved kjølehetter eller at det bygges et eget kjølerom. Slik det fungerer i dag vil alle kjølevarer få en forringet 
kvalitet og også mindre holdbarhet. Ansvaret for tilstrekkelig kjøling på båten må være ansvaret til transportøren 
og denne løsningen må finnes i samarbeid mellom AtB og FosenNamsos Sjø. 
 
For annet større gods må det inngås en avtale med SeaShell om at lasting/lossing kan foregå fra samme kai hvor 
man i dag mottar fisk. Utfordringen her er at Frovær da må anløpe to kaier som betyr en lengre tid ved kai og 
som derfor går utover ruteproduksjonen. Dette må kunne løses ved små endringer i ruteopplegget når det gjelder 
liggetid på Dyrøya. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at godstransporten, særlig til Froan på langt nær tilfredsstiller de krav man må 
kunne stille til sikker og ikke minst hygienisk håndtering av matvarer, samt transport av større godsmengder. Det 
må her kunne finnes løsninger i samarbeid mellom AtB, FosenNamsos Sjø og private aktører på Dyrøya som 
f.eks. SeaShell. Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april og Frøya kommune v/Trafikkrådet 
vil gjerne innta en aktiv rolle for å komme frem til tilfredsstillende løsninger. Fra kommunens er det imidlertid et 
klart prinsipp at de løsninger som velges må være i regi av den transportøren som har konsesjon og uten 
kostnader for Frøya kommune, så lenge dette er et fylkekommunalt samband.  
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SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN - FULLFØRING  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn m/flytekai 
må fullføres i samsvar med vedtak i kommunestyret sak 79/14. Her ligger eneste fiskerimottak på fast 
Frøya og som er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 
 
Manglende finansiering pga. av redusert statstilskudd for 2015 finansieres ved bruk av ubrukte 
lånemidler, mot tilbakeføring i 2016 når endelig avklaring om statstilskudd for 2016 foreligger.  
 
Vedlegg: 
 
Søknad om tilskudd fra Kystverket til fullføring av Sætervågen havn 
 
Saksopplysninger:   
 
I k-sak 79/14 ble følgende vedtak fattet når det gjelder fullføring av Sætervågen fiskerihavn: 
 
Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sætervågen fiskerihavn m/flytekai 

må fullføres. Her ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 

Med bakgrunn i nytt kostnadsoverslag og søknad om tilskudd fra Kystverket, vedtar kommunestyret å 

etterbevilge kr. 19.754.179.90 inkl. mva til Sæthervågen som finansieres på følgende måte: 

Tilskudd fra Kystverket   kr.   8.227.095.00 

Momskompensasjon  kr.   3.821.154.00 

Låneopptak   kr.   7.705.930.90 

Til sammen    kr. 19.754.179.90 

 
Med bakgrunn i dette vedtaket ble det søkt om tilskudd fra Kystverket. Det ble ved Statsbudsjettet for 2015 
bevilget tilskudd på kr. 1.080.000,-. Dette betyr at vi har en manglende finansiering på kr. 7.147.000,-. 
 
Vurdering: 
 
Vi har vært i kontakt med Kystverket og de har åpnet for at vi nå på nytt søker om tilskudd til fullfinansiering av 
prosjektet, da med bakgrunn i flytekaier som skal være liggekaier for fiskebåtene, samt noe utbedring av 
allmenningskaia. Søknaden er utarbeidet og vedlegges saksutredningen. Søknadsfrist er 1. mars og svar på 
søknaden vil først foreligge ved fremlegging av statsbudsjettet for 2016. Dette betyr at vi ikke har svar på om vi 
får fullfinansiert prosjektet i henhold til vedtatt finansieringsplan i K-sak 79/14. Kystverket har i møte med 
administrasjonen signalisert at de vil stille seg positiv til søknaden, da dette er en viktig fiskerihavn for Frøya. 
Det må også tillegges at vi i tillegg til dette prosjektet også søker om tilskudd til liggekai på Sistranda. Begge 
søknadene vil bli oversendt innen fristen 1. mars 2015. 
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Vi er nå i en situasjon hvor vi ikke har finansiering for fullføring av prosjektet i henhold til forutsetning om et 
statstilskudd på kr. 8.227.000,-. Vi har muligheter for å stoppe deler av prosjektet, da vi foreløpig ikke har bestilt 
flytekaiene, reparasjon av allmenningskai, samt dekke(asfalt) på den nye kaia. Imidlertid må utdypingen 
fullføres, nor som medfører en kostnad på ca. kr. 500.000,-, samt at kaia allerede er fullført eksklusive 
toppdekke. Fullføringen av kaia var allerede på det nærmeste fullført da statstilskuddet ble fremlagt, sli at det 
uansett har/vil påløpe utgifter på ca. kr. 3,9 mill. som uansett må finansieres dersom anlegget stoppes. Da vil 
ikke flyteakaier være bygd og heller ikke fullføring av vedlikeholdet på allmenningskaia.. I den nye søknaden 
som nå oversendes til Kystverket er vedlikeholdet av allmenningskaia redusert i forhold til opprinnelig budsjett, 
da denne reparasjonen vil bli omsøkt på et senere tidspunkt i forbindelse med den kommunale bevilgning til 
allmenningskaier som er lagt inn i økonomiplanperioden. 
 
Som det fremgår ovenfor så er det fullt mulig å stoppe deler av utbyggingen i påvente av behandling av 
tilskuddsøknaden til Kystverket. Dette vil imidlertid medføre noe kostnadsøkning i forhold til at man har en 
kontinuerlig fremdrift. Uansett må man imidlertid mellomfinansiere deler av utbyggingen ca. kr. 3,9 mill før evt. 
innvilgning av omsøkte tilskudd. 
 
Rådmannen er av den formening at Sætervågen fiskerihavn må fullføres som planlagt og at manglene 
finansiering pga. av redusert statstilskudd for 2015 midlertidig finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler fra 
prosjekt som ikke er igangsatt eller hvor midler er til gode, mot tilbakeføring i 2016 når endelig avklaring om 
statstilskudd foreligger.  
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GODKJENNING AV FORPROSJEKT FOR LIGGEKAI PÅ SISTRANDA  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Teknisk forprosjekt for liggekai på Sistranda, datert 11.12.2014 godkjennes som fremlagt, med de 
endringer som er redegjort for i saksfremlegget. 
 
Det søkes om tilskudd fra Kystverket på inntil 75% av kostnaden som er beregnet til  
kr. 48.380.000,-. For å kunne få prosjektet realisert hurtigere bes rådmannen innhente anbud på 
detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter så snart som mulig. Det forutsettes en 
fremdrift slik at prosjekteringen inkl. anbudsdokumentene skal være ferdig til utsending senest ved 
fremlegging av statsbudsjettet for 2016. 
Utgiftene dekkes over budsjettposten for liggekai på Sistranda, hvor det for 2015 er bevilget kr. 1 mill. 
 
Vedlegg: 
 
Teknisk forprosjekt for liggekai på Sistranda, datert 11.12.2015 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommunestyre vedtok i 2013 å utrede muligheter for en liggekai i området Nesset – Hamarvik for større 
båter. Det ble nedsatt en gruppe bestående av representanter fra rederinæringen, Frøya Næringsforum og 
kommunen. I tillegg skulle man benytte seg av kompetansen til Trondheim Havn. 
 
Det ble tidlig klart at det mest aktuelle alternativet var på Sistranda i forbindelse med den eksisterende moloen 
og det ble gitt et oppdrag til Norconsult for å utarbeide et skisseprosjekt og senere et forprosjekt for en liggekai 
som på yttersiden hadde plass til 2 større båter, hver på inntil 100 meter, Dybden på kai skulle være på -8 meter 
LAT. På innsiden av kaia skulle også være muligheter for anløp av båter, men da for mindre båter og med en 
dybde ved kaia på -6 meter LAT. 
 
Vurdering: 
 
Forprosjektet er nå ferdigstilt og vi er nå i gang med å utarbeide søknad til Kystverket for tilskudd til kaia. 
Søknadsfrist er 1. mars for tildeling av midler i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 som behandles til høsten 
2015. 
 
Forprosjektet viser en total kostnad for hele prosjektet på kr. 42.530.000,- ekskl. mva. I siste møte i 
prosjektgruppa ble det fra rederinæringen vist til de restriksjoner man har når det gjelder smitteproblematikk 
innen oppdrettsnæringen. Fendringen på kaia er planlagt med dekkfendring, noe som er uheldig i forhold til 
utfordringer man har når det gjelder smittefare. Det foreslås derfor en endret fendring som vil øke kostanaden 
med kr. 5 mill. Rådmannen mener at dette må legges inn i kostnadene, slik at man tilfredsstiller de krav man har 
for å hindre smitte. I tillegg er det fra de fremtidige brukerne av kaia bedt om en økt kapasitet for uttak av 
landstrøm i forhold til det som er forutsatt i forprosjektet. Økt kostnad er beregnet til kr. 850.000,-. 
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I kommunens budsjett for 2015 er det avsatt kr. 1 mill til videre detaljprosjektering og utarbeidelse av 
anbudsdokumenter, samt at det for 2016 er avsatt kr. 21,5 mill til utbygging. Det forutsettes videre et betydelig 
tilskuddsbeløp fra Kystverket. 
 
I forbindelse med Kystdirektøren sitt besøk til Frøya høsten 2013 ble behovet for liggekai understreket både fra 
kommunen og ikke minst rederinæringen og med bakgrunn i dette ble det så besluttet å utrede en mulighet for 
liggekai. 
 
Det prosjektet som nå foreligger er i samsvar med næringens ønske, både når det gjelder plassering og ikke 
minst utførelse. Ved den plassering som er valgt kan denne løsningen skape en småbåthavn helt innerst mot land 
under forutsetning av at småbåtforeningen foretar mudring. Dette er drøftet med småbåtforeningen som er enig i 
denne løsningen og som vil være med å løse deler av foreningens behov for flere småbåtplasser. Dette er et 
prosjekt som fullt ut må bekostes av småbåtforeningen og vil ikke berøre selve utbyggingen av liggekaia og 
bruken av denne. 
 
Søknad til Kystverket er som tidligere nevnt under utarbeidelse og vil bli oversendt innen fristen på 1. mars 
2015. For at man ikke skal miste tid når det gjelder utbygging av liggekaia så foreslår rådmannen at de midler 
som er bevilget i 2015-budsjettet benyttes til detaljprosjektering, slik at prosjektet kan sendes ut på anbud så 
snart tilsagn om tilskudd fra Kystverket foreligger. 
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SALG AV TOMT NR. 20 OG 21 I HAMMERVOLDEN BOLIGFELT  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune selger tomt nr. 20 og 21 i Hammervolden boligfelt til Riiber Eiendom AS til en pris på 
kr. 180.000,- med tillegg av omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. 
Det forutsettes at det igangsettes bygging på tomta innen 2 år fra tildelingsdato. Dersom ikke bygging er 
igangsatt innen 2 år faller tomta tilbake til kommunen og kjøper får tilbakebetalt kjøpesummen med 
fradrag av omkostninger for tinglysing av skjøte. 
 
Vedlegg: 
 
Mail fra Eiendomsmegler 1 med opplysninger om innkommet bud 
Kopi av kunngjøring i Hitra-Frøya 
Utsnitt av reguleringsplan for Hammervolden boligfelt 
Særutskrift fra møte i Formannskapet, sak 24/14 den 05.2014. 
 
Saksopplysninger:   
 
I Hammervolden boligfelt er det to tomter som er svært små og som i formannskapssak 24/14 ble vedtatt 
sammenslått til en tomt. Tomta skulle så utlyses med en minstepris på 
kr. 210.000,-. 
 
Vurdering: 
 
Tomta har vært utlyst på Finn.no og det ble da mottatt et bud på kr. 150.000,- fra Riiber Eiendom AS. Dette 
budet ble formannskapet orientert om i november og budet ble ikke godkjent. Det ble i denne sammenheng bedt 
om at tomta ble særskilt annonsert i Hitra-Frøya for evt. få den bedre kunngjort overfor private kjøpere. Kopi av 
kunngjøring er vedlagt saken. 
Etter denne kunngjøring ble det mottatt nytt bud fra Riiber Eiendom AS på kr. 180.000,-. Ingen andre bud er 
innkommet. 
 
Rådmannen tilrår derfor at budet på kr. 180.000,- + omkostninger fra Riiber Eiendom AS aksepteres, med 
betingelser om at det må igangsettes bygging på tomta innen 2 år fra tildelingsdato. 
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VEINAVN PÅ FRØYA - VIDERE ARBEID  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret viser til arbeidet med veinavn og til innsigelser og innspill som er kommet etter at 

klagefristen var ute.  
2. Da leder av navnekomiteen har trukket seg, vedtar kommunestyret å legge ned komiteen. 

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp saka, avholde møte med grendelagene og fremme endelig 
sak for formannskapet. 

 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
Arbeidet med veinavn på Frøya ble igangsatt i 2003. Arbeidet stoppet opp og ble gjenopptatt i 2011. 
Komiteen er nær sluttføring av arbeidet. I 2014 begynte de første veiskiltene å komme opp.  
Umiddelbart førte dette til reaksjoner og diskusjoner i flere grender, og ordfører og rådmann har 
mottatt flere innspill. Ordfører ba rådmannen se på saka, og formannskapet ble orientert om 
situasjonen i møte 14.januar d.å. Etter denne orienteringen trakk leder av komiteen, Helge Borgen, 
seg fra komiteen.   

Vurdering: 
 
Navnekomiteen har hatt en stor og til dels vanskelig jobb. Det er mange avveininger som må gjøres, 
bl.a. i møte mellom det som til daglig har vært brukt som veinavn, rettskrivingsleder og faglige råd 
fra språkrådet. 

Rådmannen tar til etterretning at flere grendelag mener de har fått for lite informasjon og muligheter 
til innspill underveis i navneprosessen. Det er også skapt tvil om språkrådets rolle og mandat.  

Etter som Helge Borgen har trukket seg fra komiteen, finner rådmannen det formålstjenlig å legge 
ned komiteen. Helge Borgen er også leder av hovedutvalget for drift, der prosjektet har vært politisk 
forankret. Ut fra denne situasjonen, finner rådmannen det riktig å legge ned navnekomiteen og at 
ansvaret for endelige vedtak nå legges til formannskapet. 
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VEDR. FORDELING AV KONSESJONSVEDERLAG FOR NYE OPPDRETTSTILLATELSER I 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte brev sendes fra Frøya kommune til Hitra kommune som tilsvar til deres brev av 
12.12.14 i sak om konsesjonsvederlag for nye oppdrettstillatelser. (Deres arkivsak 2014/2221-
10) 
 
Vedlegg: 
 
Brev til Hitra kommune 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommunestyre gjorde i sak 134/14, 30.10.14 følgende enstemmige vedtak 
 
1. Kommunestyret i Frøya kommune slutter seg ikke til modell for fordeling av vederlag for 

tildeling av grønne oppdrettstillatelser i 2014 slik den ble foreslått av Strategigruppen i Kysten 
er klar 26.08.14.  

2. Etter kommunestyrets oppfatning følger ikke avtaleforslaget i tilstrekkelig grad opp regjeringens 
ambisjoner om å gi vertskommunene en større andel av salgsinntektene ved nye 
oppdrettskonsesjoner. 

 
Frøya kommune mottok den 12.12.14 kopi av brev sendt fra Hitra kommunestyre til «kysten er klar» 
vdr samme sak.  
 
Frøya kommune har nå formet et tilsvar i saken. Forslag til brev ligger vedlagt. 
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FRIVILLIGSENTRALEN - STYREMEDLEMMER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune velger følgende representanter med vara til styret i Frøya i Frivilligsentralen.  
- 
- 
- 
- 
 
Formannskapet ber rådmannen legge fram forslag til valgkomite med mandat.  
 
Vedlegg: 
 
1. Melding om avgang av styret i FFS 
2. Vedtekter for frivilligsentralen 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune overtok i 2012 Frøya frivilligsentralen og er derfor juridisk eier av sentralen. Frivilligsentralen 
er organisert under virksomhet «Kultur og næring» og drives av daglig leder som har virksomhetsleder som sin 
nærmeste overordnet. Frivilligsentralen har eget styre og dette styret er sentralens øverste organ mellom 
årsmøtene. 
I kommunalt eid sentral er det kommunestyret som formelt er årsmøtet, men dette ansvar og myndighet kan 
kommunestyret delegere til et underordnet organ, for eksempel formannskapet. 
Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene. Styrets ansvar og myndighet fastsettes i vedtektene og dette 
innebærer bl.a. budsjett- og regnskapsansvar, arbeidsgiver- og driftsansvar, samt ansettelse av daglig leder.  
Desember 2014 har styret levert et brev til kommunen om sin avgang (vedlegg 1). Det er derfor nødvendig med 
utnevnelse av et nytt styre for Frivilligsentralen. Ifølge de nye vedtektene skal styret bestå av 7 representanter 
hvorav 4 utnevnes av kommunen, 2 av frivilligheten og 1 ungdomsrepresentant (vedlegg 2 – vedtekter). Forslag 
til repersentanter blir lagt frem i møtet.  
I dag er det ikke opprettet valgkomite, det kan føre til uklare forhold knyttet til fremtidige valg av nye 
representanter til styret.  
 
Vurdering: 
 
Det er sendt ut innkalling til årsmøte til Formannskapet. Årsmøtet skal nå velge representanter til et nytt styre 
som vil bestå av 7 medlemmer (se vedtekter). 
Det nye styret konstituerer seg selv og velger leder.  
Rådmannen foreslår at det blir opprettet en valgkomite med tilhørtende mandat.  
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SØKNAD OM STØTTE TIL BARNEKRETSTURNSTEVNE PÅ FRØYA 5. - 7. JUNI 2015  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet ser positivt på søknaden fra Frøya IL turn om støtte til gjennomføringen av 
barnekretsturnstevne på Frøya. Det er viktig at arrangøren tar kontakt med alle berørte institusjoner for 
å forsikre seg at stevne ikke kolliderer med andre arrangementer og for å avtale omfang og type 
aktiviteter i de lokalene. Kostnader til gjennomføringen av dette stevnet på kr 10.000.- og til renhold 
dekkes fra budsjettet til virksomheten «Kultur og næring» - støtte til frivillige lag og organisasjoner.  
Frøya kommune stiller også gratis lokaler til skoler, Frøyahallen, svømmehallen og FKK-senter for 
gjennomføring av stevne så lenge det involverer ikke bruk av utstyr eller personale i de institusjonene. 
Lokalene skal tilbakeføres av arrangøren til opprinnelig stand etter gjennomført arrangement.  
 
Vedlegg: 
 
Søknad om støtte til barnekretsturnstevne – Frøya IL – turn 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya IL turn er en organisasjon innen Frøya IL og har både erfaring og tradisjon med organisering av større 
arrangement på Frøya. Siste barnekretsturnstevne ble arrangert på Frøya i 2002 og var en meget positiv 
opplevelse for alle deltakere. Slike arrangementer skaper mye oppmerksomhet rundt idrett og folkehelse og er et 
av satsingsområdene i Frøya kommune. Stevnet skal gjennomføres i løpet av en helg (5-7 juni 2015). Frøya IL 
turn ønsker å leie gratis lokaler i følgende bygg: skolebygg i Frøya kommune, Frøyahallen, svømmehallen, Frøya 
kultur- og kompetansesenter.  Det er også søkt om å dekke kostnader til renhold i alle bygg etter stevne og 
tilskudd på kr 10.000.- til gjennomføring av stevnet. 
 
Vurdering: 
 
Det er veldig positivt med slikt initiativ som skaper både engasjement og gir positivt omdømme for Frøya 
kommune. Slike arrangement bidrar også til å skape samhold og setter fokus på fysisk aktivitet og helse. Dette 
stevnet skal gjennomføres på en helg (5-7 juni 2015). På denne måten blir skolenes daglig virke ikke berørt. Når 
det gjelder andre arenaer så er det meget viktig å forsikre seg at dette arrangementet ikke kolliderer med andre 
planlagte aktiviteter (for eksempel FKK-senter). Det er også viktig at arrangøren plikter å holde orden og rydder 
lokalene etter gjennomført stevne for å lette arbeidet med renhold.  
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SØKNAD OM STØTTE TIL ODA FRA HAVET  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet ser positivt til initiativ som bidrar til økt aktivitet i øyrekka og bevilger kr 50.000.- for 
videre satsing for «Oda fra havet», under forutsetning av at det blir lagt fram en detaljert oversikt over 
bruk av midlene det søkes om. Pengene dekkes fra virksomhet kultur og næring. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om støtte. 
 
Saksopplysninger:  
  
«Oda fra havet» er et musikkspill av Vidar Oskarson og Marte Hallem presentert for første gang på Mausund i 
2014. Spillet var finansiert gjennom støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Frøya kommune og private 
aktører/bedrifter. Spillet var meget godt tatt imot av både lokal og tilreisende publikum og skal videreføres og 
utvikles videre med oppsetninger annethvert år.   
 
Vurdering: 
 
«Oda fra havet» er et viktig kulturarrangement for Mausund og Frøya kommune og bør videreføres. Dette spillet 
har god kvalitet og stor betydning for det lokale samfunnet.   
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SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING AV ORDNINIGEN MED KUNSTNERE PÅ SULA  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet viderefører og utvider støtte til kulturprosjektet på Sula i 2015 til kr 110.000.- . Dette 
finansieres gjennom Virksomhet «Kultur og næring»    
 
Vedlegg: 
 
Søknad om støtte til videreutvikling av ordningen med kunstnere på Sula. 
 
Saksopplysninger:  
  
Kulturprosjektet på Sula startet i 2012 som et samarbeid mellom Stiftelsen Sula Fyr, Sør-Trøndelag 
fylkeskommune og Lademoen Kunstnerverksted.  Målet med prosjektet var å gi artistene fra hele verden 
muligheten til å skape kunst i annerledes omgivelser.  Dette var også med på å skape interesse for Sula som sted 
og for å få økt aktivitet. Prosjektet var veldig vellykket og man ønsker nå å satse videre og utvikle dette 
prosjektet ytterliggere. Prosjektet vil ta for seg blant annet samarbeid med næringsliv, kulturskole mm. 
 
Vurdering: 
 
Kulturprosjektet på Sula i samarbeid med Stiftelsen Sula Fyr, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Lademoen 
Kunstnerverksted er veldig positivt for Frøya kommune og ikke minst for Sula. Dette tiltaket sammen med andre 
tiltak i øyrekka vil bidra til en positiv utvikling i denne regionen i fremtiden. Sula stiftelsen er også en 
samarbeidspartner med en ny aktør på Sula (Tove Cecilie Fasting) som ønsker å etablere seg der og drive egen 
turistbasert virksomhet. Også planlagt samarbeid med Frøya kulturskole, skoler på Frøya og private 
personer/næringsliv vil gi veldig positive ringvirkninger for kulturlivet i regionen og gi godt omdømme for Sula 
og Frøya kommune. Prosjektet ble i 2013 anbefalt videreført av fylkestinget og ble gjennomført i 2014.  
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NÆRINGSFONDSSØKNAD: FRØYA BOK OG LEKER AS  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunale næringsfond innvilger støtte til etablering av Frøya Bok og Leker AS på kr. 169 000 i 
henhold til forelagt budsjett. Det gis inntil 30 % støtte til harde investeringer og 50 % til myke 
investeringer. Vedtaket er gyldig i et år, til 17.2.2016. Frøya bok og leker AS må akseptere vilkårene for 
tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet 
bort. 

Vedlegg: 
 
Prosjektplan/søknad til Kommunalt næringsfond  
 
Saksopplysninger:   
 
Hege Myrseth Ervik bosatt på Dyrvik ønsker å starte opp Frøya bok og leker AS i Stjernesentret på Sistranda. 
Bokhandelen tar over der Poeten bok og leker slutter og fyller dermed det tomrommet som ville ha oppstått uten 
ny drift. Frøya bok og leker AS er et selskap under stiftelse, den nye butikkens navn blir Bokormen. 

Butikken er tenkt drevet av innehaver med en halv stilling ekstra og tilkallingshjelp ved behov. I tillegg til bøker 
og kontorrekvisita ønsker den nye butikken å satse på treleker av god kvalitet, produkter vi ikke har i regionen 
pr. i dag. 

Lokalene der butikken skal drives (hvor Poeten lå) skal pusse opp sånn at de gis et nytt og moderne utseende 
gjennom ny innredning, kassasystem, pakkebord, disk samt maling og tapetsering. 

Bedriften har et kapitalbehov ved oppstart på kr. 1 030 000 hvorav 861 000 er basert på lån, kassakreditt og 
annen finansiering. Det søkes om kr 169 000 i støtte fra det kommunale næringsfond. 

Vurdering: 
 
Poeten bok og leker legges ned etter 11 års drift på grunn av at innehaverne er blitt pensjonister etter hvert og 
ikke har lyktes med å få noen til å kjøpe bedriften. Nå ønsker Frøya bok å leker AS å starte ny virksomhet i 
lokalene ved å opprette butikken Bokormen med mye av det samme varesortimentet som Poeten. 

Poetens innehaver sa i et intervju på froya.no 21.1.2015 at butikken hadde gått godt så rådmannen menet det er 
et bra grunnlag for å starte opp en ny butikk. Dessuten mener rådmannen at det finnes et behov for disse 
handelsvarene på Frøya og anbefaler at utsalget ved stjernesentret på Sistranda videreføres av nye drivere. 
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NÆRINGSFONDSØKNAD: FRØYA TARE  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunale næringsfond innvilger støtte til Frøya Tare AS på kr. 120 970 i henhold til forelagt 
budsjett. Det gis inntil 30 % støtte til harde investeringer og 50 % til myke investeringer. Vedtaket er 
gyldig i et år til 17.2.2015. Frøya Tare AS må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra 
tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort. 

Vedlegg: 
 
Søknad om støtte.  
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya Tare AS er dannet av Line Solbakken og Tove Cecilie Fasting, begge ernæringsfysiologer. Line 
Solbakken er opprinnelig frøyværing fra Nordskag og eier hus der. Hun bor for tiden i Trondheim. Tove Cecilie 
Fasting er opprinnelig trondheimer men flyttet til Sula på nyåret. De to gründerne har som mål å skape to nye 
arbeidsplasser på Frøya i løpet av 2015, med muligheter for flere etter hvert. 

Frøya Tare AS er lokalisert på en gård på Nordskag, men denne trenger oppgradering for matproduksjon. Målet 
er å installere et enkelt kjøkken, betonggulv skal males samt installering av ekstra lys og varme. Innehaverne får 
leie låven gratis og mener det blir rimeligere å oppgradere dette bygget enn å leie andre steder. Innehaverne har 
hatt kontakt med Mattilsynet og fått signaler om at låven vil kunne godkjennes for matproduksjon. 

Høsting av søl, fingertare og muligens butare ønsker innehaverne å gjøre selv, men de har også vært i kontakt 
med Seaweed Energy Solutions som dyrker sukker tare til biomasse på Frøya, om innkjøp av tare fra dem.   

Produktene Frøya Tare AS ønsker å starte med er tørket tare, taremel (som kosttilskudd), buljong, tarepasta og 
pesto og tørket tare i olje. Til denne produksjonen trengs det ulike produksjonsmaskineri (kjøkkenmaskiner) 
samt emballasje, profileringsmateriell som klistremerker og visittkort. 

Markedsføring og merkevarebygging bli en meget viktig del av jobben og det skal lages et digitalt 
oppskriftshefte/informasjonshefte. Tare er ikke en vanlig råvare i Norge og det kreves derfor mye for å 
markedsføre produktene. Frøya Tare AS vil få gjort en næringsanalyse og har innhentet anbud fra Kystlab-
PreBIO (avdeling Frøya-Hitra). Det skal også utarbeides et oppskrifts- og informasjonshefte som skal kunne 
lastes ned fra bedriftens hjemmeside www.froyartare.no . 

Restauranter i regionen vil være den viktigste målgruppen. Markedsundersøkelse utført av Norges Vels 
utviklingsprosjekt «Algedyrking i Norge» har vist at det absolutt er et marked i hotell-catering og 
restaurantbransjen for tareprodukter. 
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Videre ønsker firmaet å selge tørket tare og tareprodukter gjennom Bondens Marked Trøndelag som i dag holder 
marked 11 ganger i året, i tillegg til et 10 dagers marked før jul. Firmaet hevder at tang og tareprodukter er blitt 
veldig trendy i land som Irland og Storbritannia og har god tro på lignende utvikling i Norge, da spesielt blant 
studenter. Det skal etter hvert etableres en Mathall i Trondheim etter modell fra Oslo og dette vil bli en viktig 
arena for markedsføring og da eventuelt i samarbeid med andre aktører fra vår region. Videre vil Frøya Tare AS 
arrangere matkurs både i Trondheim samt på Frøya og på Sula for å lære folk å bruke tare i matproduksjon. 

Som andre potensielle kunder nevnes: 

• Sykehjem da taremel er et verdifullt kosttilskudd i supper og gryter. Taremel kan være et verdifullt 
tilskudd av proteiner, viktige mineraler og omega 3 hos eldre mennesker. 

• Bakeri da taremel kan tilsettes brød for mer smak og næring, dette er allerede velkjent i Irland og 
brukes allerede av kjeden Godt Brød. 

• Lokale bryggeri da tare allerede er kjent som ingrediens i øl i andre land. 

• Barer og restauranter som snacks. 
 

Markedsføring vil skje gjennom direkte kontakt med potensielle kunder, samt bruk av internett både gjennom 
hjemmeside og sosiale media 

Frøya Tare AS tar mål av seg til å bli markedsledende innen tare som matproduksjon og være en bidragsyter til 
bærekraftig matproduksjon i Norge. De to innehaverne håper å kunne jobbe fullt i firmaet i løpet av 2015 og ser 
for seg flere ansatte etter hvert. 

Måler et å gå fra hobbyvirksomhet til kommersiell virksomhet. 

Vurdering: 
 
Frøya formannskap vedtok nye retningslinjer for Frøya kommunale næringsfond 18.2.2114. 

Satsningsområdene for næringsfondet er: 

• Nyskapende prosjekter med vekstpotensial: 

• Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen spesielt tiltak rettet mot 
sentrumsutbygging 

• Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser. 

• Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer, og kvinnearbeidsplasser. 
 

Søknaden fra Frøya Tare AS må kunne sies å innfri flere av punktene nevnt ovenfor. 

Tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen skal ha uttalt tang og tare som en fremtidsnæring og hevder at det 
er bra både til helsekost, mat og som energikilde. 

Frøya Tare AS har et spennende prosjekt, og selv om de ikke er de eneste som satser innenfor dette konseptet er 
dette enda ikke blitt noen stor industri i Norge, men potensialet er stort. 

Det er flere i Norge som har sett dyrking av tare som en vekstnæring men så langt rådmannen har kunnet finne er 
det ikke mange som har satset på å videreforedle dette råstoffet.  

Norge har ikke tradisjon på å bruke tare og tang som råstoff for mat, men går man til Østen spiser man mye av 
disse råstoffene i dag. Det er mange som ønsker å eksperimentere på dette området, men her har vi et lokalt 
konsept for å ta dette videre og sette i gang produksjon av flere produkter. 
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Rådmannen mener at tang og tare fort kan bli en stor vekstnæring for kysten og hilser initiativet og planene fra 
Frøya Tare AS velkommen. Med bakgrunnen til de to stifterne bør bedriften ha gode forutsetninger for å lykkes 
og Frøya bør være langt fremme i utvikling av dette som næring. 

På bakgrunn av at Frøya allerede er stor på hav og sjørelatert næring mener rådmannen at dette er et prosjekt 
som bør støttes, og slutter seg til tidligere fiskeriminister Berg-Hansens forhåpninger når hun kaler dette en 
fremtidsnæring. 

I asiatiske land har man spist rikelig med alger til alle tider. Nå er også norske ganer i ferd med å oppdage havets 
grønnsaker og da bør Frøya være i teten.  
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SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2015 JUSHJELPA I MIDT-NORGE - NY BEHANDLING  
 
 
Vedtak i Formannskapet den 14.01.2015 sak 8/15 
 
Saken utsettes i påvente av ytterligere opplysninger. 
 
Enstemmig.  
 
Formannskapets behandling i møte 14.01.15: 
 
Repr. Arvid Hammernes fremmer flg. forslag til nytt vedtak: 

 
«Saken utsettes i påvente av ytterligere opplysninger.» 
 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune avslår søknad om driftsstøtte til Juridisk rådgivning for 2015. 
 
Vedlegg: 
 
1. Søknad fra Jusshjelpa om driftsstøtte 2015. 
2. Mail av 23. januar 2015 med ytterligere opplysninger. 
 
Nye saksopplysninger:  
 
Viser til vedlagt mail. 
«Jushjelpa i Midt-Norge ønsker å bistå innbyggerne på Frøya med gratis rettshjelp. For å gjøre tilbudet mer synlig 
kan det være aktuelt å holde foredrag og saksmottak på voksenopplæringen eller andre senter i kommunen. Slike 
arrangement er ressurskrevende og dette er noe av bakgrunnen for søknaden.« 
 
Saksopplysninger:   
 
Det er kommet en henvendelse fra JURK om driftsstøtte for året 2015.  
Jushjelpa i Midt-Norge, som ble opprettet for 23 år siden, er et av landets fem studentdrevne rettshjelpstiltak. 
Virksomheten har 19 ansatte, som alle er viderekommende jusstudenter, og har et statig økende antall saker. 
Tiltaket yter gratis juridisk bistand og påtar seg prosessoppdrag til klientgrupper som ikke har tilgang på juridisk 
bistand fra annet hold. I tillegg jobber Jushjelpa med rettspolitikk og rettsinformasjon, samt utdanning. 
Studentrettshjelpstiltakene gir bare hjelp til de som ikke får hjelp andre steder, og utfyller på denne måten det 
øvrige rettshjelpstilbudet. Det er et lavterskeltilbud. Jushjelpa har økt satsingen på oppsøkende virksomhetmed å 
gi rettighetsinformasjon til utsatte klientgrupper. 
 
Vurdering: 
 
Administrasjonen har forståelse for at det er en viktig jobb organisasjonen utfører. Derimot er det ikke avsatt 
penger i budsjettet til slike tiltak. Administrasjonen vil derfor frarå at det gis bevilgning til driftsstøtte til juridisk 
rådgivning for 2015. 
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INTENSJONSAVTALE MELLOM PÅ RETT KJØL AS  ORG. NR.976 549 090  HERETTER KALT 
"PRK" OG FRØYA KOMMUNE 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya formannskap godkjenner intensjonsavtalen med På Rett Kjøl AS.  
 
Vedlegg: 
 
Intensjonsavtale mellom På Rett Kjøl AS og Frøya kommune.  
 
Saksopplysninger:  
  
Rådmann viser til vedtak i formannskap 04.11.14 «Bolig vanskligstilte (sak: 14/1188) punkt 9:  

• I de prosjekter som er tenkt som utleieenheter bør det søkes samarbeid med private aktører for 
utbygging.  

 
På Rett Kjøl AS er ett selskap med ideelt formål, hvor overskuddet går til humanitært arbeid i Uganda og 
Norge. Hovedfokuset er økt livsmestring for mennesker med problematikk som avhengighet, psykisk helse, og 
drop out. Målet med deres arbeid er å kunne hjelpe 24-timers menneske; det vil si hvordan arbeid, søvn, kost, 
bolig, miljø, trening og fysisk aktivitet har betydning for vår opplevelse av sammenheng. 
 
På Rett Kjøl AS ønker, sammen med Husbanken, å bistå Frøya kommune i arbeidet med å fremskaffe boliger for 
vanskeligstilte. De ønsker derfor en intensjonsavtale med Frøya kommune som pilotkommune for 
implementering av et hovedprosjekt hvor samhandlingsmodellen kan utprøves.  
 
Denne samhandlingmodellen innbærer følgende elementer:  
Boligbygging hvor Frøya kommune har tildelingsrett til alle bygde eneheter i 10 + 10 år samt at kommunen 
garanterer for husleien i løpet av perioden. Den enkelte leietaker vil stå ansvarlig for leieforholdet overfor Frøya 
kommune inkludert husleie og depositum.  
 

• På Rett Kjøl AS er ansvarlig for kjøp av tomt, samt finansiering gjennom Husbanken.  
• På Rett Kjøl AS er ansvarlig for at boligene bygges i henhold til gjeldende lover og regler ved å bruke 

autoriserte underleverandører som boligbygger. 
• På Rett Kjøl AS skal kunne levere helhetlig tjeneste, hvor kvalifiseringsløp mot jobb, bo- veiledning, 

og samtaleveiledning, er deler av tjenesten som kan leveres.  
 
På Rett Kjøl AS sine boligleveranser vil innebære universell utformet boliger som inneholder energisparende 
elementer, samt løsninger for boligsikkerhet ved vann og el. Boligene bygges fleksibelt slik at boligene kan god 
benyttes til andre målgrupper de som først er antatt å bo der, eksempelvis fra enslig til familie. 
 
Et av prosjektets delmål blir å ha fokus på sammenhengen mellom bolig, arbeid og helse, slik at beboere i løpet 
av tre år skal ha som mål å kunne eie egne boliger. Boligene som bygges i første del, vil være 
gjennomstrømningsboliger for vanskligstilte og ved neste byggetrinn ønsker man å bygge boliger som beboeren 
selv skal kunne eie på sikt.  
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Videre skal prosjektet ha fokus på at modellen skal:  
 

• Ikke bidra til å øke kommunens boligmasse 
• Sentrert rundt individ- og integreringsperspektivet 
• Bidra til ikke økt press på bolig- og leiemarkedet.  

 
Boenhetene skal kunne følge kommunens boligsosiale handlingsplan og være i tråd med kommunens 
boligbehov, og husleiene vil i utgangspunktet ligge tett opp mot normal markedspris (gjengs leie). Men det er 
viktig å påpeke at Frøya kommune ikke kan påvirke eller bestemme over boligens utforming.  
 
For at prosjektet skal kunne lykkes godt, blir fremdriften å få avklart en intensjonsavtale med Frøya kommune 
slik at man kan se på detaljerte løsninger.  
 
Vurdering: 
 
Rådmann har tidligere informert og beskrevet formannskapet om den prikære boligsituasjonen på Frøya. Denne 
intensjonsavtalen gir administrasjonen et mandat til det videre arbeidet med å skaffe boliger til vanskligstilte på 
Frøya. En endelig avtale vil bli forelagt politisk behandling.  
 
Rådmann har vurdert saken opp i mot anskaffelsesloven og har konkludert med at dette prosjektet ikke er 
omfattet av plikten til å utlyse saken på Doffin.  
Hjemmelen finnes i forskrift om offentlige anskaffelser § 1 -3, bokstav b:  
 
«§ 1 -3. Hvilke kontrakter som er omfattet av forskriften:  
(1). Denne forskrift får anvendelse på tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller 
utførelse av bygge- og anleggsarbeider.  
 
(2). Forskriften får ikke anvendelse på: 
 (…) 

b). Kontrakter som erverv eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av jord, eksisterende bygninger 
eller annet fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom. Kontrakter om finansielle tjenester, uten 
hensyn til form, inngått samtidig, før eller etter kontrakten om erverv eller leie, omfattes imidlertid av 
denne forskrift (…)». 
 

Overstående unntak er begrunnet i at kjøp og leie av fast eiendom i stor grad er avhengig av geografisk 
plassering, og dermed i hovedsak er knyttet til et lokalt marked som i liten grad berører grenseoverskridende 
handel.  
Unntaket for kontrakter om erverv eller leie av fast eiendom gjelder kun selve ervervet. Dersom det er behov for 
å anskaffe andre tjenester i tilknytning til ervervet, må forskriften følges. NAV vil derfor selv utføre utlysning i 
Doffin i forbindelse med anskaffelse av andre tjenester i forbindelse med prosjektet.  
 
Rådmannen anbefaler at det inngås intensjonsavtale med På Rett Kjøl AS.  
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Vedlegg: 
 
Orientering om veiadresseringsprosjektet. 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/159    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.01.15  
 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 27.01.15 godkjennes som framlagt.  
 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 27.01.15 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
 

Formannskapet: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 

Frøya herredshus 

Møtedato: 
27.01.2015 

Møtetid: 
09.30-10.15 

Av utvalgets medlemmer møtte 

7 av 7  

Fra og med sak: 15/15  

Til og med sak: 20/15  

 

 

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 

 
Ap/Høyre: 

 Berit Flåmo, ordfører 

Martin Nilsen, varaordfører   

Kristin Reppe Storø 

Helge Borgen 

 

Frp/Sp: 

Vivian Dolen Sørdal 

Aleksander Søreng 

 

Venstre: 

Arvid Hammernes 

 

 

 

Faste representanter med forfall: 

 
Ap/Høyre: 

Kristin Reppe Storø 

 

 Frp/Sp: 

Vivian Dolen Sørdal  
 

 

Vararepresentanter som møtte: 

 
Ap/Høyre: 

Gunn Heidi Hallaren 

 

Frp/Sp: 

Olaf Reppe 
 

 

Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Aleksander Søreng 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Janne Andersen 

Sekretær 
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19/15 15/77   

 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

20/15 15/78   

 RÅDMANNENS ORIENTERING  
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15/15  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.01.15  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 14.01.15 godkjennes som framlagt.  

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 14.01.15 godkjennes som framlagt.  

 

  

16/15  

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - VIDEREFØRING AV MILDER TIL 2015  

 

 

Vedtak: 

 

De avsatte midlene til revisjon av kommunedelplanen for Sistranda (FSKsaknr 171/14) pålydene kr. 

1 100 000,- videreføres for 2015. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

De avsatte midlene til revisjon av kommunedelplanen for Sistranda (FSKsaknr 171/14) pålydene kr. 1 100 000,- 

videreføres for 2015. 

 

  

17/15  

HØRINGSUTTALELSE - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FRA 

KOMMUNENE TIL SKATTEETATEN  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016. 

 

Vi mener dagens kommunale løsning gir de beste resultatene og framstår som en effektiv organisering. 

Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den kommende 

kommunereformen. 

 

Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk, fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt 

viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da lokal skjønnsutøvelse og 

lokalkunnskap er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi mener Frøya kommune, i form av å 

være organisert under «Kemnerkontoret i Orkalsregionen», selv har best kompetanse og forutsetning for å 

samarbeide med og håndtere vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte 

områder. 

 

Enstemmig.  
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Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016. 

 

Vi mener dagens kommunale løsning gir de beste resultatene og framstår som en effektiv organisering. 

Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den kommende 

kommunereformen. 

 

Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk, fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig i 

denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap 

er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi mener Frøya kommune, i form av å være organisert under 

«Kemnerkontoret i Orkalsregionen», selv har best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og håndtere 

vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder. 

 

  

18/15  

SØKNAD OM BRUK AV KOMMUNEVÅPEN I PRODUKSJON AV PATHTAGS  

 

 

Vedtak: 

 

Søknad om bruk av Frøya kommunes våpen til pathtags avlås. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om bruk av Frøya kommunes våpen til pathtags avlås. 

 

  

19/15  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Ordføreren ga flg. orienteringer: 

 

 Ordføreren informerte kort om aktiv forvaltning i kystsonen. 

Har deltatt på informasjonsmøte.  

Går ut på å ta ut sjøareal for å frede de, slik at man kan se hvordan naturen endrer seg. 

Det er en forutsetning av Fiskarlaget og oppdrettsnæringen er interessert i dette. 

Ordfører sender over informasjon til formannskapet etterhvert.  

 

 Ordfører informerer om mottatt e-post vedr sammenslåing av stemmekretser fra Skjønhalsen krets. 

Avventer da det kommer opp sak vedr nye stemmekretser til neste formannskapsmøte.  

 

Repr. Aleksander Søreng stilte flg spørsmål: 

1. Kommunereformen. Har ordfører fått svar fra Hitra kommune? 

Ordfører, ikke mottatt noe svar, blir tatt opp på styringsgruppemøte i dag. 

 

2. Har det blitt sendt svar til Hitra kommune vedr deres henvendelse «fordeling av konsesjonsvederlag for 

nye oppdrettstillatelser? 

Ordfører: Det er ikke sendt svar til Hitra kommune, ikke ferdig. Blir tatt opp i formannskapet før det 

sendes ut.  

 

3. Har det blitt noen bedre dialog mellom ordførerne på Hitra og Frøya? 

Ordfører: Det er ikke dårlig dialog mellom ordførerne.  
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20/15  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Rådmannen ga flg. orienteringer: 

 

 Stillingen som næringsrådgiver utlyses på nytt da den har fått en ny vri, fokus på øyrekka. 

De som allerede har levert inn søknad trenger ikke søke på nytt. 

 

 Møte mellom Frøya kommune, Hitra kommune og Fylkesmannen vedr. barnevern. Fylkesmannen tar 

møteledelsen. 

 

 Årshjul kommunestyre og formannskap. Administrasjonen har fokus og jobber med dette. 

 

 Informasjonsmøte Nordskag oppvekstsenter og LINK arkitekter. Positivt møte. Opptatt av å ha en god 

dialog hele veien.  

 

Repr. Aleksander Søreng stilte flg. spørsmål: 

1. Er det mulig å få delegasjonsreglementet og møtereglementet i hefteform slik at det blir mer 

brukervennlig? 

    Rådmann: Skal få sett på dette. 

 

2. Repr. Søreng deltok for 2 uker siden på møte med SU Nordskag oppvekstenter der parkering og 

belysning ble tatt opp. Lite oversiktlig og belyst.  

Rådmann: Dette er ikke bekjent rådmann. 

Driftssjef Arvid Hammernes: Skal utvide parkeringsplassen med 6-7 nye plasser. Har ikke hørt noe om 

belysning.  

 

 



 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: V08 &13  
Arkivsaksnr.: 14/1654    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
HØRINGSUTTALELSE - FORVALTNINGSPLAN OG SKJØTSELSPLAN FOR 
VERNEOMRÅDENE I FROAN  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune glad for at det nå foreligger et utkast til forvaltningsplan og 
skjøtselsplan for verneområdene i Froan, men er kritisk til den korte høringsfristen 
som er satt. 

2. Det burde vært foretatt en grundig evaluering av hvordan vernet har fungert siden 
1979 og fram til i dag. Denne evaluerningen skulle vært bakgrunnen for en 
forvaltningsplan. 

3. Forvaltningsplanen må inneholde en større drøfting og konkrete mål på bosetting i 
Froan. Tiltak må skje lokalt for å bygge opp et inntektsgrunnlag og skape 
arbeidsplasser for de som er bosatte i Froan. Dette må sees i sammenheng med det 
som bl.a. skjer i Frøya ved Frøya vidergående skole, Frøya kultur- og 
kompetansesenter, Blått kompetansesenter som er under bygging og det planlagte 
senteret Froheim på Sørburøy. 
Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av vernet, vil dette gi et mer positivt syn på 
vernet. 

4. Utfordringer med mye gås i beiteområdene må avklares. Eiendomskartene må 
oppdateres for Froan. 

5. Det må gis rom for fornuftige installasjoner som midlertidige samlekve og leskur 
også i reservatet, uten å søke dispensasjon. Forvaltningsplanen må her kunne gi 
retningslinjer for hva som er tillatt. Ved behov må det også tillates å nødfore husdyr, 
det er krav at husdyrholder skal fore dyra når beite er utilgjengelig ved for eksempel 
snø- og isdekke. 

6. Hensikten med en forvaltningsplan burde være på et mer åpent grunnlag å drøfte 
balansen mellom bruk og vern i vernesonen. Dessuten står det ikke noe i 
verneforskriften om at oppdrett ikke er tillatt. Forvaltningsplanen sier det er tillatt 



med oppdrett der det er dyrlivsfredning, men såfremt det ikke forstyrrer dyre- og 
fugleliv unødvendig. Dette er en upresis formulering, og det må komme på plass mer 
presise retningslinjer over hvilke tiltak som ikke er tillatt. Man må også ta høyde for 
den utviklingen som skjer innen havbruksnæringen.  

7. Det må avklarers tydeligere med forsvaret om bruken av skytefeltet. Bruk må ikke 
forekomme i yngle- og hekketid. 

8. Brenning som skjøtsel må tilpasses lokale forhold. Det må brennes når det er bløtt i 
bakken og mot vinden for å sikre at mosen blir fjærnet. Arbeidet må utføres av 
fagfolk. 

9. Det må følge med økonimiske midler til gjennomføring av tiltak i Froan. 
 
 
Vedlegg: 

1. Høringsbrev, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 15.12.2014 
2. Forvaltningsplan for verneområdene i Froan - Høringsforslag 
3. Skjøtselsplan for verneområdene i Froan - Høringsforslag 

 
Linker: 
Kampen om gråsonene - Oppdrett i Froan landsapsvernområde.  
Rapport fra Bygdeforskning 8/09 
http://d3861196.hosted418.moonrocketadmin.net/filarkiv/2009/12/15/14b275161deb52.pdf 
 
Saksopplysninger:   
Se vedlagte utkast til forvaltnigsplan og skjøtselplan for verneområdene i Froan. 
 
Frøya kommune har den 15.12.2014 mottatt brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, hvor de 
ber om høringsuttalelse til forvaltningsplan og skjøtselplan for verneområdene i Froan 
(vedlegg 1).  
Fristen for uttalelse er i utgangspunktet 13. februar, men Frøya kommune har fått utsettelse 
slik at saken kan behandles i formannskap og kommunestyre. 
 
Arbeidet med forvaltningsplanen har pågått over lengre tid, men et høringsutkast ble 
oversendt Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 27. januar 2012. Endelig 
godkjenning av høringsdokumentet ble oversendt fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag 28.10.2014. 
 
Forvaltningsplanen beskriver hva som er tillatt og hva som er forbudt gjennom 
verneforskriften. I forvaltningsplanen foreslås det flere tiltak for å ivareta verneverdiene 
innenfor verneområdene. Forvaltningsplanen er utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  
 



Skjøtselsplanen er laget for å gi retningslinjer for skjøtselen av det spesielle kulturlandskapet 
i Froan, der kystlynghei utgjør den viktigste naturtypen. Skjøtselsplanen er utarbeidet av 
Anders Bryn ved Norsk institutt for skog og landskap.  
 
Froan 
Froan landskapsvernområde, naturreservat og dyrelivsfredningsområde ble opprettet i 1979. I 
formålsbestemmelsen for disse verneområdene blir det særlig vist til at området utgjør et 
viktig leve- og yngleområde for fugl og sel og til at det utgjør et egenartet kystlandskap. 
 
Verneområdene dekker den nordlige delen av øyrekka nord for Frøya og sjøområdene rundt 
og mellom øyene. Naturreservatet er ca. 400 km2 og omfatter en rekke mindre øyer, skjær og 
fløer. Landskapsvernområdet omfatter et areal på ca. 122 km² rundt de større øyene i den 
sørøstlige delen av verneområdene. Øyer som var bebodde på vernetidspunktet er imidlertid 
holdt utenfor landskapsvernområdet. Dyre- og plantelivsfredninga dekker 
landskapsvernområdet, de bebodde øyene, et område rundt øyværet Halten helt nordøst i 
øyrekka, samt en sone på 2 km rundt naturreservatet og landskapsvernområdet. 
(verneforskriften ligger som vedlegg 1 til forvaltningsplanen, side 133) 
 
Froan er viktig både som hekke-, myte- og overvintringsområde for en rekke arter sjøfugl. 
Det fremkommer for eksempel at ca. 4 % av den estimerte hekkebestanden av rødlistearten 
makrellterne hekker i området, og at Froan på grunn av fravær av mink utgjør et viktig 
hekkeområde for rødlistearten teist. Det er videre kasteplasser for selartene steinkobbe og 
havert innenfor verneområdene, mens oter er vanlig.  
 
Vurdering: 
Det er positivt at det nå kommer på plass en forvaltningsplan og skjøtselsplan for Froan. 
 
Høringsfristen er 13. februar, men kommunen har fått utsatt denne slik at vi har muligheten 
til å behandle saken i formannskap og kommunestyret. Vi oppfatter høringsfristen som for 
kort til å få til en mer omfattende behandling av forvaltningsplanen. Vernet ble opprettet i 
1979, men utkast til verneplanen kommer først 36 år etterpå, og da får kommune bare noen 
få uker på behandlingen. 
 
I Froan pågår det en sak om grenseendring. Endringsforslaget innebærer at et areal på ca 7 
km2 rundt øyværet Halten innlemmes i landskapsvernområdet, som erstatning for to områder 
på til sammen ca 0,2 km2 som tas ut av landskapsvernområdet for å benyttes til fiskeoppdrett. 
Frøya kommune behandlet høringsuttalelsen i FSK den 16.09.2014 og KST den 25.09.2014. 
Saken er ikke ferdigbehandlet (saksnr i ESA 12/1350, sak 116/14). 
 
Evaluering av vernet i Froan 



Det er ikke foretatt en grundig evaluering av hvordan vernet i Froan har fungert i 36 år, og 
hvilke konsekvenser og endringer det har fått for området. Kommunen savner en slik grundig 
evaluering. 
 
Bosetting  
En viktig forutsetning for fredningsvedtaket var at det ikke skulle svekke livs- og 
næringsgrunnlaget for befolkningen på Froan. Dette fremgår uttrykkelig av den kongelige 
resolusjonen som var selve grunnlagsdokumentet for fredningsvedtaket. Så snart vedtaket var 
gjort virket det som miljøforvaltningen glemte denne viktige forutsetningen, nemlig at det 
ikke skulle være et rent vernevedtak – men en kombinasjon av bruk og vern. 

Det er et uttalt satsninsgområde i Frøya kommune at det skal bo folk i Froan. Utkastet har i 
alt for liten grad en offensiv drøfting av hva som bør gjøres for å stimulere næringsaktivitet i 
verneområdet, og på den måten sikre bosetting og forutsetningene for vernevedtaket.  Frøya 
kommune mener også at fortsatt bosetting i Froan vil være positivt for opprettholdelse av 
vernet.  

For å ha bosetting i Froan er det nødvendig med arbeidsplasser. Det er flere tiltak i 
forvaltningsplana som kan være med å skape lokal aktivitet. De mest åpenbare muligheter for 
sysselsetting vil være fiske, oppdrett og reiseliv. Videre må informasjon og tilsyn legges 
lokalt, og gi stillingsressurs i for eksempel Froheim som skal bygges på Sørburøya. Dette 
gjelder også forskning og undervisning. Rådmannen vil også minne om at forskningsrådet nå 
er iferd med å få en base på Frøya som et resulatet av arbeidet med Kultur- og 
kompetansesenteret og Blått kompetansesenter. Hvilke positive ringvirkninger kan dette få 
for bosettingen i Froan? 

Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av verneområdet, får vernetanken større legitimitet og vil 
kunne gi et mer positivt syn på vernet.  

Landbruk 
Den største utfordringen som landbruket har i Froan i dag er grågåsbestanden som er helt ute 
av kontroll. Beitene er så befengte med gåsemøkk at det er et spørsmål om tid før det bryter 
ut sykdom på sau eller gås eller at mattilsynet forbyr saueholderne å benytte slike beiter til 
sauebeite. 
 
Landbruk og fiske, gjerne i kombinasjon er den menneskeskapte aktivitet som har påvirket 
landskapet i Froan mest. 
 
Kartsituasjonen for Froan setter begrensninger for forvaltning av jordbruket. Særlig er de 
mange umatrikulerte jordsameiene en stor utfordring. Videre mangler det grenser og mange 
eiendommer står fortsatt som dødsbo eller de har uavklarte eierforhold.  
 
Det er ikke grunnlag for å tro at det har vært kontrollert lyngbrenning som på Vestlandet i 
Froan. Mest sannsynlig har det vært brent av en mer tilfeldig karakter.  



 
I et område med store miljøverdier, bør summen av fordeler ved brenning av røsslyng kunne 
vurderes opp mot de miljømessige ulemper som aske og sot opp i atmosfæren og brenning av 
jordsmonn gir. Lyngbrenning er et håndverk som må kunnes om det skal gi minimale 
miljøulemper og tilsvarende fordeler for jordbruk og fugleliv. 
 
Det meste av brukbar torv i Froan er tatt ut og brukt til brennsel. Først ble det tatt torv av 
grunneierne og torvrettshaverne på de beste områdene. Så ble det stukket opp og ned torv, 
helst av folk som ikke hadde torvrettigheter, på de mindre øyer og holmer. Det var for 
eksempel folk fra Åfjord og Bjugn som var på Sørburøya og tok torv (Asbjørn Melkvik). 
Som kulturminne er torvbankene interessante der det etter flere hundre år, fortsatt vises hvor 
myrkanten opprinnelig gikk. 
 
Naturreservatet bør beites for å kunne opprettholde tradisjonelt kystbeitelandskap. 
 
Det må gis rom for fornuftige installasjoner som midlertidige samlekve og leskur, også i 
reservatet, uten å søke dispensasjon. Forvaltningsplanen må her kunne gi retningslinjer for 
hva som er tillatt, for å hindre unødvendig byrokrati for de som har dyr i Froan. Ved behov 
må det også tillates å nødfore husdyr, det er krav at husdyrholder skal gjøre det ved behov. 
 
Forvaltningsplana nevner videre at det skal stimuleres til tradisjonell jordbruksdrift som ikke 
endrer landskapets karakter nevneverdig. I dag er det heller blitt slik at i de fleste tilfeller er 
mangel på tiltak som gjør at landet er i ferd med å gro igjen. Det er spådd at klimaet blir 
mildere og da vil også Froan få sin del av gjengroinga. I Frøya er det plantet ca. en million 
sitkagran fra 70-tallet og utover. En stor del av disse vokser godt og lite er tatt ut. Sitkagrana 
sette voldsomt med frø som sprer seg med vind, fugl og mennesker. Spesielt i områder uten 
husdyrbeite.  
 
Skytefelt 
Det er kun Sjøforsvaret som har direkte hjemmel til å gjennomføre øvelser i naturreservatet. 
Forvaltningsplanen har ikke fått på plass konsekvenser av kampflybase på Ørlandet.  
Det har nå vært en sak i Bjugn kommune hvor oppdrettsanlegg har fått pålegg om å avslutte 
virksomhet pga militær aktivitet. Det må komme på plass retningslinjer for praksis, slik at 
havbruk og militær aktivitet kan ha sameksistens. 
Skytefelt i et naturreservat er vanskelig å akseptere for folk flest, og strider i mot folks 
rettsoppfatning. Militær aktivitet har store påvirkninger på området.  
 
Fiske/havbruk/oppdrett 
Fiskeri og havbruk er, og har vært, to bærebjelker for vår samfunnsutvikling. I dag er 
havbruksnæringen selve motoren for næringsutvikling på Frøya, men også kamskjell, sjøkreps, 
taskekrabbe og etter hvert tare/tang er og vil bli viktige profilråstoff for regionen. Havbruk og fiskeri 
vil, etter all sannsynlighet, være styrende for verdiskapningen på Frøya fremover både på kort og 
lang sikt. En stadig økende global befolkningsvekst vil trolig medføre at markedet for sjømat også vil 



øke fremover. Viktige fokusområder er tilrettelegging av areal, rammebetingelser, arbeidskraft, 

kunnskap og kompetanse, profilering og marked (utdrag fra Strategisk næringsplan 2014 -2018 
for Frøya). 

Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014 er en viktig overordnet regional føring som er 
forankret i en felles fylkesplan for Trøndelag og er et styringsdokument for økt verdiskapning 
innen marin sektor i Trøndelag. Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige 

havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor.  

Det må sees på muligheten for bruk av arealet til framtidig næring, og ikke da bare dagens 
løsninger. Det er stor sannsynlighet for at andre former for oppdrett enn hva vi kjenner i dag 
vil komme, både med hensyn til arter og tekniske løsninger. Det er mye som skjer i den blå 
sektoren, og det forventes en stor vekst. Utviklingen går i den retning av at anleggene 
plasseres lenger ut i havet. 
 
I Frøya er oppdrett helt klart den viktigste næringen, og dermed avhengig av arealer til sjøs. 
Mye av de grunne havområdene i Frøya er vernet i Froan. 
 
Verneforskriften har ganske liberale regler for tradisjonelt fiske samt for landbruk – men tar 
ikke eksplisitt høyde for havbruk. Det er ganske spesielt at utkastet til forvaltningsplan uten 
nærmere begrunnelse sier nei til havbruk i verneområdet med den begrunnelse at det ikke har 
hjemmel i verneforskriften. Hensikten med en forvaltningsplan burde være på et mer åpent 
grunnlag å drøfte balansen mellom bruk og vern i vernesonen. Dessuten står det ikke noe i 
verneforskriften om at oppdrett ikke er tillatt. På det tidspunkt hvor verneforskriften ble gitt, 
hadde man ikke utstyr for å drive oppdrett i dette område. 

I landskapsvernområder som er oppretter de senere årene er det satt av egne sone for 
oppdrett, etter at regjering og storting åpnet eksplisitt for dette under behandlingen av 
kystsonemeldingen i år 2000. 

Forvaltningsplanen sier det er tillatt med oppdrett der det er dyrlivsfredning, men såfremt det 
ikke forstyrrer dyre- og fugleliv unødvendig. Dette er en upresis formulering, og det må 
komme på plass mer presise retningslinjer over hvilke tiltak som ikke er tillatt. Man må også 
ta høyde for den utviklingen som skjer innen havbruksnæringen. Det er stadig 
strukturendringer, og en lite statisk næring. 

Ramsar 

Froans Ramsar status tilsier også en mer balansert drøfting av forholdet mellom bruk og 
vern. Ramsarkonvensjonen har som sin «grunnlov» at det i områder som kommer inn under 
konvensjonen skal åpne for «klok bruk», det vil si næringsvirksomhet, menneskelig aktivitet 
mm som kan forenes med den beskyttelse man her ønsker å gi verdifulle våtmarksområder. 
Utkastet viser at miljøforvaltningen er klar over dette, men utkastet bærer i liten grad preg av 
hvordan miljøforvaltningen ser for seg at livs- og næringsgrunnlaget i Froan skal ivaretas. 



Søppel 

Forvaltningsplana sier at kartlegging av prioriterte områder for rydding av søppel skal skje i 
samarbeid med Frøya kommune. Bare kartlegging og beregning av mengde er en 
arbeidskrevende oppgave. For en del år siden ble en av de flere hundre strender i Froan 
ryddet for å få en ide om hvor mye flyteavfall som finnes. Det ble samlet sammen 40 m3 bare 
på denne stranda. Oppsamling og fjerning av søppel er arbeidskrevende og forbundet med 
store kostnader. Det er imidlertid ikke gitt noen økonomiske rammer for verken kartlegginga 
eller oppsamlinga. 

Skjøtselsplan for verneområdet i Froan 
Skjøtselsplana er detaljert og godt gjennomarbeidet. 
 
På grunn av at kartsituasjonen i Froan er mangelfull blir også jordbruksareala som er gjengitt 
i AR 5 upresise. Det bør legges inn som en del av skjøtselen av området at AR 5 og 
eiendomsforholda rettes opp. Dette for å kunne utføre en forsvarlig forvaltning av området. 
 
Angående skrot i sjøen, så er det blitt merkbart mindre de siste åra. Om grunnen er mindre 
søppel eller om det er syd-østlige vinder som er skylden er uvisst.  
 
Det må gis rom for mekanisk fjerning / lyngslått av lyng og mose. Brenning forurenser og 
sender næringsstoffer og sot ut i miljøet. Det er i hvert fall feil å brenne på telen for da er 
gjerne mosen frosset og vil ikke bli brent.  
 
Boks 5: I skjøtselsplana bør kanskje stå mer åpen så vi kan skaffe oss egne erfaringer. 
 
Salixarter spres lett med beltemaskiner, gravemaskiner og brukt jordbruksredskap. 
 
 
 
 
 



































































































































































































































































































































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/170    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

GODSTRANSPORT I ØYREKKA  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune viser til de utfordringer man har med godstransport i øyrekka og da særlig 

til/fra Froan etter at knutepunktet for ruteopplegget ble flyttet fra Sistranda til Dyrøya. Her 

må det snarest finnes løsninger både på land og ikke minst på Frovær som ivaretar de krav 

man må kunne stille til sikker og ikke minst hygienisk håndtering av matvarer, samt transport 

av større godsmengder. 

Disse løsninger må skje i samarbeid mellom AtB, FosenNamsos Sjø og evt. private aktører 

på Dyrøya f.eks. SeaShell. Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april og 

Frøya kommune v/Trafikkrådet vil gjerne innta en aktiv rolle for å komme frem til 

tilfredsstillende løsninger.  

Fra kommunens side er det imidlertid et klart prinsipp at de løsninger som velges må være i 

regi av den transportøren som har konsesjon og uten kostnader for Frøya kommune, så lenge 

dette er et fylkekommunalt samband. 

 

 

Vedlegg: 
Interpellasjon fra Frøya Høyre 

Svar fra Ordfører 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

Etter at det nye ruteopplegget til øyrekka med knutepunkt på Dyrøya ble satt i drift, har det 

vært en stor utfordring angående godstransporten. Dette gjelder ikke minst transport av 

ferskvare utover til Froan, da man ikke har kjøleanlegg hverken på kaia eller ombord i 

Frovær. I tillegg til hadde man utfordringer vedrørende fisk fra Froan som skulle videre 

innover fra Dyrøya og ble stående på kaia. 

 

Frøya Høyre hadde med bakgrunn i dette en interpellasjon i kommunestyret hvor man stilte 

spørsmål omkring hele godstransporten og hvor man ønsket en utredning om hvordan denne 

saken kan løses. 



 

Vurdering: 

 
Frøya kommune v/trafikkrådet har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet omkring 

godstransporten både med AtB, Fylkeskommunen og FosenNamsos Sjø. Dette medførte at 

man i dag har en avtale med SeaShell når det gjelder lossing og kjøling av fisk fra øyrekka. 

Dette har fungert bra etter at denne ordningen ble igangsatt. 

 

For transport av andre varer til sørværa(Mausund og Sula) så går denne transporten på hjul 

og er dermed løst, bortsett fra at man har en del utfordringer når det gjelder ruteopplegget. 

Slik det er i dag så starter ferga i rute fra Lomsøya kl. 09.00 på hverdager unntatt på fredag. 

Ferga har imidlertid liggekai på Dyrøya og går derfra ca. kl. 07.45 og til Lomsøya for å starte 

ruta kl. 09.00. Her får hverken biler eller passasjerer være med denne turen, da den ikke 

ligger inne i det opprinnelige anbudet. Bakgrunnen for dette er at ved anbudsutlysingen så 

var det forutsatt at ferga skulle ha liggekai på Sula. Slik det nå foregår så står godsbilen på 

Dyrøya allerede når ferga går tom til Lomsøya kl. 07.45 og kommer først med ferga  kl. 

10.30 via Lomsøya til Mausundvær. Dette skaper selvsagt frustrasjon og synes totalt 

unødvendig. På fredag som er den store «handledagen» så får ikke COOP Mausund sine 

varer før kl. 14.10 på ettermiddagen, som følge av at ferga ikke tar passasjerer eller biler med 

på turen utover fra Dyrøya for å starte ruta på Lomsøya.  

 

Det samme gjelder for siste tur til Lomsøya på kveld og så retur fra Lomsøya til liggekai på 

Dyrøya. Turen fra Lomsøya til Dyrøya går med tom ferge.  

 

Her må det skje en endring slik at man unngår at ferga går tom på denne strekningen to 

ganger pr. dag og dette er spilt inn til AtB senest fra Trafikkrådets møte den 05.02.2015. 

 

Den største utfordringen for gods er imidlertid til/fra Froan. Som ovenfor nevnt har man løst 

transporten av fisk fra Froan i og med avtalen som er inngått med SeaShell. Imidlertid er 

utfordringene for godstransporten når det gjelder større volum med f.eks. byggevarer, samt 

ferskvare utover fremdeles ikke løst. Dette har gått bra nå i vinter med lave temperaturer, 

men det må løses med kjøling både på land og om bord i båten fra våren og utover 

sommeren/høsten. 

 

Det vil i denne sammenheng være naturlig at man også her ser på en løsning i samarbeid med 

Sea Shell når det gjelder både kjølevarer og større godsmengder som f.eks. byggevarer. Slik 

det er i dag kommer alle mindre varer/ferskvarer i traller som trilles om bord over 

ferjelemmen. Dette har medført nestenulykker i og med store høydeforskjeller ved flo/fjære. 

Denne løsningen må derfor erstattes av en sikrere håndtering av disse varene. 

Selv om man løser kjøleproblematikken på land så vil man fremdeles ha en utfordring på 

Frovær, hvor ferskvarene må stå ute på dekk på varme sommerdager uten noen beskyttelse. 

Her må det finnes løsninger enten ved kjølehetter eller at det bygges et eget kjølerom. Slik 

det fungerer i dag vil alle kjølevarer få en forringet kvalitet og også mindre holdbarhet. 

Ansvaret for tilstrekkelig kjøling på båten må være ansvaret til transportøren og denne 

løsningen må finnes i samarbeid mellom AtB og FosenNamsos Sjø. 

 

For annet større gods må det inngås en avtale med SeaShell om at lasting/lossing kan foregå 

fra samme kai hvor man i dag mottar fisk. Utfordringen her er at Frovær da må anløpe to 



kaier som betyr en lengre tid ved kai og som derfor går utover ruteproduksjonen. Dette må 

kunne løses ved små endringer i ruteopplegget når det gjelder liggetid på Dyrøya. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at godstransporten, særlig til Froan på langt nær 

tilfredsstiller de krav man må kunne stille til sikker og ikke minst hygienisk håndtering av 

matvarer, samt transport av større godsmengder. Det må her kunne finnes løsninger i 

samarbeid mellom AtB, FosenNamsos Sjø og private aktører på Dyrøya som f.eks. SeaShell. 

Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april og Frøya kommune 

v/Trafikkrådet vil gjerne innta en aktiv rolle for å komme frem til tilfredsstillende løsninger. 

Fra kommunens er det imidlertid et klart prinsipp at de løsninger som velges må være i regi 

av den transportøren som har konsesjon og uten kostnader for Frøya kommune, så lenge dette 

er et fylkekommunalt samband.  

 

 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: GNR 55/90,34  

Arkivsaksnr.: 12/730    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

 

 

SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN - FULLFØRING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Formannskapet viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen 

fiskerihavn m/flytekai må fullføres i samsvar med vedtak i kommunestyret sak 79/14. Her 

ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 

 

Manglende finansiering pga. av redusert statstilskudd for 2015 finansieres ved bruk av 

ubrukte lånemidler, mot tilbakeføring i 2016 når endelig avklaring om statstilskudd for 2016 

foreligger.  

 

 

Vedlegg: 
 

Søknad om tilskudd fra Kystverket til fullføring av Sætervågen havn 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

I k-sak 79/14 ble følgende vedtak fattet når det gjelder fullføring av Sætervågen fiskerihavn: 

 
Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sætervågen 

fiskerihavn m/flytekai må fullføres. Her ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som er 

svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 

Med bakgrunn i nytt kostnadsoverslag og søknad om tilskudd fra Kystverket, vedtar 

kommunestyret å etterbevilge kr. 19.754.179.90 inkl. mva til Sæthervågen som finansieres på 

følgende måte: 

Tilskudd fra Kystverket  kr.   8.227.095.00 

Momskompensasjon  kr.   3.821.154.00 

Låneopptak   kr.   7.705.930.90 

Til sammen    kr. 19.754.179.90 

 



Med bakgrunn i dette vedtaket ble det søkt om tilskudd fra Kystverket. Det ble ved 

Statsbudsjettet for 2015 bevilget tilskudd på kr. 1.080.000,-. Dette betyr at vi har en 

manglende finansiering på kr. 7.147.000,-. 

 
Vurdering: 
 
Vi har vært i kontakt med Kystverket og de har åpnet for at vi nå på nytt søker om tilskudd til 

fullfinansiering av prosjektet, da med bakgrunn i flytekaier som skal være liggekaier for 

fiskebåtene, samt noe utbedring av allmenningskaia. Søknaden er utarbeidet og vedlegges 

saksutredningen. Søknadsfrist er 1. mars og svar på søknaden vil først foreligge ved 

fremlegging av statsbudsjettet for 2016. Dette betyr at vi ikke har svar på om vi får 

fullfinansiert prosjektet i henhold til vedtatt finansieringsplan i K-sak 79/14. Kystverket har i 

møte med administrasjonen signalisert at de vil stille seg positiv til søknaden, da dette er en 

viktig fiskerihavn for Frøya. Det må også tillegges at vi i tillegg til dette prosjektet også 

søker om tilskudd til liggekai på Sistranda. Begge søknadene vil bli oversendt innen fristen 1. 

mars 2015. 

 

Vi er nå i en situasjon hvor vi ikke har finansiering for fullføring av prosjektet i henhold til 

forutsetning om et statstilskudd på kr. 8.227.000,-. Vi har muligheter for å stoppe deler av 

prosjektet, da vi foreløpig ikke har bestilt flytekaiene, reparasjon av allmenningskai, samt 

dekke(asfalt) på den nye kaia. Imidlertid må utdypingen fullføres, nor som medfører en 

kostnad på ca. kr. 500.000,-, samt at kaia allerede er fullført eksklusive toppdekke. 

Fullføringen av kaia var allerede på det nærmeste fullført da statstilskuddet ble fremlagt, sli 

at det uansett har/vil påløpe utgifter på ca. kr. 3,9 mill. som uansett må finansieres dersom 

anlegget stoppes. Da vil ikke flyteakaier være bygd og heller ikke fullføring av vedlikeholdet 

på allmenningskaia.. I den nye søknaden som nå oversendes til Kystverket er vedlikeholdet 

av allmenningskaia redusert i forhold til opprinnelig budsjett, da denne reparasjonen vil bli 

omsøkt på et senere tidspunkt i forbindelse med den kommunale bevilgning til 

allmenningskaier som er lagt inn i økonomiplanperioden. 

 

Som det fremgår ovenfor så er det fullt mulig å stoppe deler av utbyggingen i påvente av 

behandling av tilskuddsøknaden til Kystverket. Dette vil imidlertid medføre noe 

kostnadsøkning i forhold til at man har en kontinuerlig fremdrift. Uansett må man imidlertid 

mellomfinansiere deler av utbyggingen ca. kr. 3,9 mill før evt. innvilgning av omsøkte 

tilskudd. 

 

Rådmannen er av den formening at Sætervågen fiskerihavn må fullføres som planlagt og at 

manglene finansiering pga. av redusert statstilskudd for 2015 midlertidig finansieres ved 

bruk av ubrukte lånemidler fra prosjekt som ikke er igangsatt eller hvor midler er til gode, 

mot tilbakeføring i 2016 når endelig avklaring om statstilskudd foreligger.  

 

 

 

 













 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 13/1424    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 

GODKJENNING AV FORPROSJEKT FOR LIGGEKAI PÅ SISTRANDA  
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Teknisk forprosjekt for liggekai på Sistranda, datert 11.12.2014 godkjennes som 
fremlagt, med de endringer som er redegjort for i saksfremlegget. 
 
Det søkes om tilskudd fra Kystverket på inntil 75% av kostnaden som er beregnet til  
kr. 48.380.000,-. For å kunne få prosjektet realisert hurtigere bes rådmannen innhente 
anbud på detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter så snart som 
mulig. Det forutsettes en fremdrift slik at prosjekteringen inkl. anbudsdokumentene 
skal være ferdig til utsending senest ved fremlegging av statsbudsjettet for 2016. 
Utgiftene dekkes over budsjettposten for liggekai på Sistranda, hvor det for 2015 er 
bevilget kr. 1 mill. 
 
 

Vedlegg: 
 
Teknisk forprosjekt for liggekai på Sistranda, datert 11.12.2015 
 

Saksopplysninger:   
 
Frøya kommunestyre vedtok i 2013 å utrede muligheter for en liggekai i området Nesset – 
Hamarvik for større båter. Det ble nedsatt en gruppe bestående av representanter fra 
rederinæringen, Frøya Næringsforum og kommunen. I tillegg skulle man benytte seg av 
kompetansen til Trondheim Havn. 
 
Det ble tidlig klart at det mest aktuelle alternativet var på Sistranda i forbindelse med den 
eksisterende moloen og det ble gitt et oppdrag til Norconsult for å utarbeide et skisseprosjekt 
og senere et forprosjekt for en liggekai som på yttersiden hadde plass til 2 større båter, hver 
på inntil 100 meter, Dybden på kai skulle være på -8 meter LAT. På innsiden av kaia skulle 
også være muligheter for anløp av båter, men da for mindre båter og med en dybde ved kaia 
på -6 meter LAT. 
 



Vurdering: 
 
Forprosjektet er nå ferdigstilt og vi er nå i gang med å utarbeide søknad til Kystverket for 
tilskudd til kaia. Søknadsfrist er 1. mars for tildeling av midler i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2016 som behandles til høsten 2015. 
 
Forprosjektet viser en total kostnad for hele prosjektet på kr. 42.530.000,- ekskl. mva. I siste 
møte i prosjektgruppa ble det fra rederinæringen vist til de restriksjoner man har når det 
gjelder smitteproblematikk innen oppdrettsnæringen. Fendringen på kaia er planlagt med 
dekkfendring, noe som er uheldig i forhold til utfordringer man har når det gjelder smittefare. 
Det foreslås derfor en endret fendring som vil øke kostanaden med kr. 5 mill. Rådmannen 
mener at dette må legges inn i kostnadene, slik at man tilfredsstiller de krav man har for å 
hindre smitte. I tillegg er det fra de fremtidige brukerne av kaia bedt om en økt kapasitet for 
uttak av landstrøm i forhold til det som er forutsatt i forprosjektet. Økt kostnad er beregnet til 
kr. 850.000,-. 
I kommunens budsjett for 2015 er det avsatt kr. 1 mill til videre detaljprosjektering og 
utarbeidelse av anbudsdokumenter, samt at det for 2016 er avsatt kr. 21,5 mill til utbygging. 
Det forutsettes videre et betydelig tilskuddsbeløp fra Kystverket. 
 
I forbindelse med Kystdirektøren sitt besøk til Frøya høsten 2013 ble behovet for liggekai 
understreket både fra kommunen og ikke minst rederinæringen og med bakgrunn i dette ble 
det så besluttet å utrede en mulighet for liggekai. 
 
Det prosjektet som nå foreligger er i samsvar med næringens ønske, både når det gjelder 
plassering og ikke minst utførelse. Ved den plassering som er valgt kan denne løsningen 
skape en småbåthavn helt innerst mot land under forutsetning av at småbåtforeningen foretar 
mudring. Dette er drøftet med småbåtforeningen som er enig i denne løsningen og som vil 
være med å løse deler av foreningens behov for flere småbåtplasser. Dette er et prosjekt som 
fullt ut må bekostes av småbåtforeningen og vil ikke berøre selve utbyggingen av liggekaia 
og bruken av denne. 
 
Søknad til Kystverket er som tidligere nevnt under utarbeidelse og vil bli oversendt innen 
fristen på 1. mars 2015. For at man ikke skal miste tid når det gjelder utbygging av liggekaia 
så foreslår rådmannen at de midler som er bevilget i 2015-budsjettet benyttes til 
detaljprosjektering, slik at prosjektet kan sendes ut på anbud så snart tilsagn om tilskudd fra 
Kystverket foreligger. 
 
 
 
 













































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/89    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

 

SALG AV TOMT NR. 20 OG 21 I HAMMERVOLDEN BOLIGFELT  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommune selger tomt nr. 20 og 21 i Hammervolden boligfelt til Riiber Eiendom 
AS til en pris på kr. 180.000,- med tillegg av omkostninger i forbindelse med 
eiendomsoverdragelsen. 
Det forutsettes at det igangsettes bygging på tomta innen 2 år fra tildelingsdato. 
Dersom ikke bygging er igangsatt innen 2 år faller tomta tilbake til kommunen og 
kjøper får tilbakebetalt kjøpesummen med fradrag av omkostninger for tinglysing av 
skjøte. 
 

 

 
Vedlegg: 
 

Mail fra Eiendomsmegler 1 med opplysninger om innkommet bud 

Kopi av kunngjøring i Hitra-Frøya 

Utsnitt av reguleringsplan for Hammervolden boligfelt 

Særutskrift fra møte i Formannskapet, sak 24/14 den 05.2014. 

 

Saksopplysninger:   
 

I Hammervolden boligfelt er det to tomter som er svært små og som i formannskapssak 

24/14 ble vedtatt sammenslått til en tomt. Tomta skulle så utlyses med en minstepris på 

kr. 210.000,-. 

 

Vurdering: 
 

Tomta har vært utlyst på Finn.no og det ble da mottatt et bud på kr. 150.000,- fra Riiber 

Eiendom AS. Dette budet ble formannskapet orientert om i november og budet ble ikke 

godkjent. Det ble i denne sammenheng bedt om at tomta ble særskilt annonsert i Hitra-Frøya 

for evt. få den bedre kunngjort overfor private kjøpere. Kopi av kunngjøring er vedlagt 

saken. 



Etter denne kunngjøring ble det mottatt nytt bud fra Riiber Eiendom AS på kr. 180.000,-. 

Ingen andre bud er innkommet. 

 

Rådmannen tilrår derfor at budet på kr. 180.000,- + omkostninger fra Riiber Eiendom AS 

aksepteres, med betingelser om at det må igangsettes bygging på tomta innen 2 år fra 

tildelingsdato. 

 

 

 

 

 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/175    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

VEINAVN PÅ FRØYA - VIDERE ARBEID  
 

 

Forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret viser til arbeidet med veinavn og til innsigelser og innspill som er kommet etter at 

klagefristen var ute.  
2. Da leder av navnekomiteen har trukket seg, vedtar kommunestyret å legge ned komiteen. 

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp saka, avholde møte med grendelagene og fremme endelig 
sak for formannskapet. 

 

Vedlegg: 
 
Ingen. 

 

Saksopplysninger:   
 
Arbeidet med veinavn på Frøya ble igangsatt i 2003. Arbeidet stoppet opp og ble gjenopptatt i 2011. 

Komiteen er nær sluttføring av arbeidet. I 2014 begynte de første veiskiltene å komme opp.  

Umiddelbart førte dette til reaksjoner og diskusjoner i flere grender, og ordfører og rådmann har 

mottatt flere innspill. Ordfører ba rådmannen se på saka, og formannskapet ble orientert om 

situasjonen i møte 14.januar d.å. Etter denne orienteringen trakk leder av komiteen, Helge Borgen, 

seg fra komiteen.   

Vurdering: 
 
Navnekomiteen har hatt en stor og til dels vanskelig jobb. Det er mange avveininger som må gjøres, 

bl.a. i møte mellom det som til daglig har vært brukt som veinavn, rettskrivingsleder og faglige råd 

fra språkrådet. 

Rådmannen tar til etterretning at flere grendelag mener de har fått for lite informasjon og muligheter 

til innspill underveis i navneprosessen. Det er også skapt tvil om språkrådets rolle og mandat.  

Etter som Helge Borgen har trukket seg fra komiteen, finner rådmannen det formålstjenlig å legge 

ned komiteen. Helge Borgen er også leder av hovedutvalget for drift, der prosjektet har vært politisk 

forankret. Ut fra denne situasjonen, finner rådmannen det riktig å legge ned navnekomiteen og at 

ansvaret for endelige vedtak nå legges til formannskapet. 



 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/1335    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

VEDR. FORDELING AV KONSESJONSVEDERLAG FOR NYE 

OPPDRETTSTILLATELSER I 2014  

 

 

Forslag til vedtak: 
Vedlagte brev sendes fra Frøya kommune til Hitra kommune som tilsvar til deres brev av 12.12.14 i 
sak om konsesjonsvederlag for nye oppdrettstillatelser. (Deres arkivsak 2014/2221-10) 
 

Vedlegg: 

 
Brev til Hitra kommune 

 

Saksopplysninger:   
 
Frøya kommunestyre gjorde i sak 134/14, 30.10.14 følgende enstemmige vedtak 
 
1. Kommunestyret i Frøya kommune slutter seg ikke til modell for fordeling av vederlag for 

tildeling av grønne oppdrettstillatelser i 2014 slik den ble foreslått av Strategigruppen i Kysten 
er klar 26.08.14.  

2. Etter kommunestyrets oppfatning følger ikke avtaleforslaget i tilstrekkelig grad opp regjeringens 
ambisjoner om å gi vertskommunene en større andel av salgsinntektene ved nye 
oppdrettskonsesjoner. 

 
Frøya kommune mottok den 12.12.14 kopi av brev sendt fra Hitra kommunestyre til «kysten er klar» 
vdr samme sak.  
 
Frøya kommune har nå formet et tilsvar i saken. Forslag til brev ligger vedlagt. 

 

 

 

 

 







 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/164    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 
 
FRIVILLIGSENTRALEN - STYREMEDLEMMER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune velger følgende representanter med vara til styret i Frøya i 
Frivilligsentralen.  
- 
- 
- 
- 
 
Formannskapet ber rådmannen legge fram forslag til valgkomite med mandat.  
 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Melding om avgang av styret i FFS 
2. Vedtekter for frivilligsentralen 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune overtok i 2012 Frøya frivilligsentralen og er derfor juridisk eier av sentralen. 
Frivilligsentralen er organisert under virksomhet «Kultur og næring» og drives av daglig 
leder som har virksomhetsleder som sin nærmeste overordnet. Frivilligsentralen har eget 
styre og dette styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene. 
I kommunalt eid sentral er det kommunestyret som formelt er årsmøtet, men dette ansvar og 
myndighet kan kommunestyret delegere til et underordnet organ, for eksempel 
formannskapet. 
Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene. Styrets ansvar og myndighet fastsettes i 
vedtektene og dette innebærer bl.a. budsjett- og regnskapsansvar, arbeidsgiver- og 
driftsansvar, samt ansettelse av daglig leder.  
Desember 2014 har styret levert et brev til kommunen om sin avgang (vedlegg 1). Det er 
derfor nødvendig med utnevnelse av et nytt styre for Frivilligsentralen. Ifølge de nye 
vedtektene skal styret bestå av 7 representanter hvorav 4 utnevnes av kommunen, 2 av 



frivilligheten og 1 ungdomsrepresentant (vedlegg 2 – vedtekter). Forslag til repersentanter 
blir lagt frem i møtet.  
I dag er det ikke opprettet valgkomite, det kan føre til uklare forhold knyttet til fremtidige 
valg av nye representanter til styret.  
 
Vurdering: 
 
Det er sendt ut innkalling til årsmøte til Formannskapet. Årsmøtet skal nå velge 
representanter til et nytt styre som vil bestå av 7 medlemmer (se vedtekter). 
Det nye styret konstituerer seg selv og velger leder.  
Rådmannen foreslår at det blir opprettet en valgkomite med tilhørtende mandat.  
 
 
 
 



 
 
Rådmann i Frøya kommune  
Årsmøtet v. Ordfører 
Virksomhetsleder for kultur og næring                                                                                                                      
                                                                                                                                         
 
 
Melding om avgang av styret ved Frøya frivilligsentral.   

                                                                                                                                 
Det varsles herved om at styret ved Frøya frivilligsentral går av. 
Hovedårsaken til dette ligger blant annet i vedtak om budsjett for 2015.  
 
Frøya frivilligsentral har siden 2012 jobbet med å få synliggjort sentralens rolle i Frøya-
samfunnet. Dette er tydeliggjort via sentralens handlingsplan hvor målsetting og 
prioriteringsområder skisseres. Styret har også utarbeidet en aktivitetsplan, som særlig 
prioriterer tilbud for eldre, ungdom og våre fremmedspråklige.  
 
Styret har lagt vekt på nasjonale føringer og retningslinjer når det gjelder prioriteringer av 
aktiviteter, noe som gjenspeiles i vårt forslag til budsjett. 
Flere av disse aktivitetene er ment som et tillegg til de kommunale tjenestene som ytes i dag, 
da særlig innen helse og velferdsområdet.  
Styret mener derfor at kommunestyrets vedtak til budsjett får betydelige konsekvenser for 
sentralens handlingsplan og aktivitetstilbud, og at dette ikke er forenelig med målsettingen 
for sentralen.   
 
I tillegg har styret bedt om en avklaring av sentralens framtidige organisasjonsform. 
I dag er sentralens øverste organ årsmøtet, som skal vedta/godkjenne forslag til budsjett, 
fastsette vedtekter osv. 
I årsmøtet 2014 ble det ikke tatt stilling til styrets forslag til budsjett. Årsmøtet vedtok her at 
forslaget til budsjett må følge ordinær budsjettprosess, altså via formannskap og 
kommunestyret.  
Dette førte til en svært uheldig situasjon for styret, som skal basere planlagte aktiviteter og 
søknader på tilskudd ut i fra årsmøtets vedtak.  
Styret vil påpeke at Frøya frivilligsentral sitt øverste organ skal vedta/ godkjenne forslag til 
budsjett. 
(jfr. veilederen for frivilligsentraler og ”Lov om Samvirkeforetak” av 2007. 
 
Styret vil derfor igjen henstille til eier om at dette snarlig kommer på plass. 
 
 
22.12.14 
 
 
 
Torny D. Sørlie 
Styreleder v. Frøya frivilligsentral. 
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Vedtekter for Frøya frivilligsentral                                                                   
 
Visjon  
Frivilligsentralen skal være en møteplass og et bindeledd mellom mennesker, frivillige organisasjoner 
og det offentlige for utveksling av ubetalte tjenester i Frøya kommune. 
 
§1. Formål  
Frøya Frivilligsentral har hele Frøya kommune som sitt virkeområde. Formålet er å stimulere til økt 
frivillig innsats gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som styrker det sosiale nettverket 

og øker livskvaliteten til mennesker i nærmiljøet. Sentralen skal også fokusere på ressurser og 
nettverksbygging mellom enkeltbrukere, frivillig lag/foreninger og offentlig sektor  
 
Hovedmål  
Frivilligsentralen skal være en aktiv formidler og koordinator av frivillig innsats og et møtested for 
hele kommunen. Dette skal være et supplement til offentlig bistand.  
Frivilligsentralen skal være behovsorientert og ha aktiviteter tilpasset dette og fokus på lokalt 
folkehelsearbeid i et langsiktig perspektiv. 
 
§2. Organisasjonsform  
 
 Frøya frivilligsentral eies av Frøya kommune. Det er eier som har det overordnede arbeidsgiver-, 
drifts- og økonomiansvar. Styret er delegert oppgaven å følge opp ansvaret for drift og økonomi på 
vegne av eier.  
 
§3. Beslutningsstruktur 

 
I forkant av årsmøte skal det innkalles til et frivillighetsmøte (innbyggere, frivillige lag og 
organisasjoner i Frøya kommune) minimum 4 uker før årsmøte for gjennomgang av alle saker som 
skal behandles på årsmøte. Eventuelt å angi uttalelser til disse via styret.  
 
Årsmøtet er Frøya frivilligsentrals øverste organ(.)  Årsmøte avholdes 1 gang pr år og innen 30. juni 
som er frist for søknad og rapport. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis det kreves av styret  

 Årsmøtetidspunkt bekjentgjøres i sosiale medier senest 10 uker før møtet.  

Innkomne saker til årsmøtet, må sende skriftlig som forslag til styret senest 8 uker før møtet.  

Sakliste med innkomne saker sendes ut 6 uker i forkant av årsmøte til frivilligheten og eier.  
 
 Følgende saker skal behandles av årsmøtet:  
 

• Godkjenning av innkalling og saksliste  

• Valg av møteleder  

• Valg av stemmeteller, protokollfører – og protokollunderskrivere  

• Fremlegging av årsrapport  

• Fremlegging av årsregnskap  

• Godkjenning av budsjett og handlingsplan  

•  Innkomne saker  

• Valg  
• Styreleder  
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• Nestleder  

• 4 styremedlemmer  

• 1 ungdomsrepresentant (under 21 år)  

• 4 vara for eiers representanter i styret  

• 3 vara for frivillighetens representanter i styret  
 

 
 Styret består av 7 medlemmer, hvorav 4 er fra Frøya kommune, og 3 velges fra frivilligheten. Styret 
skal bestå av minst 2 av hvert kjønn.  
 
 
Styret skal sørge for at Frøya frivilligsentral drives i samsvar med de retningslinjer som foreligger fra 
KUD, og innenfor fastlagte økonomiske rammer. Styret velger selv sin leder og nestleder for 1 år, og 
det er ønskelig at leder og nesteleder rullerer i ledervervet.  
 
 
 
§4. Økonomi og drift  
Søknad om statsmidler skal inneholde målsetting og budsjett.  

 Statstilskuddet skal brukes til å dekke deler av lønnskostnadene til daglig leder i en 100% stilling.  

 Maksimalt tilskudd forutsetter daglig leder ansatt i en 100% stilling og minimum 40% lokal 
finansiering ut over statstilskudd. (statstilskudd/0,6)*0,4.  
Det vil si at det kreves minimum kr 200 000 i lokal finansiering for kunne motta et statstilskudd 
på kr 300 000.  

• Statstilskuddet skal ikke brukes til driftsstøtte til organisasjonens ordinære aktivitet.  

• Såfremt revisorgodkjent regnskap og rapport ikke foreligger innen vedtatt frist, kan 
sentralen miste statstilskuddet for kommende år.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtekter revidert v. Årsmøtet 2014 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv: 223 C2  

Arkivsaksnr.: 15/126    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

SØKNAD OM STØTTE TIL BARNEKRETSTURNSTEVNE PÅ FRØYA 5. - 7. JUNI 
2015  
 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

Formannskapet ser positivt på søknaden fra Frøya IL turn om støtte til 
gjennomføringen av barnekretsturnstevne på Frøya. Det er viktig at arrangøren tar 
kontakt med alle berørte institusjoner for å forsikre seg at stevne ikke kolliderer med 
andre arrangementer og for å avtale omfang og type aktiviteter i de lokalene. 
Kostnader til gjennomføringen av dette stevnet på kr 10.000.- og til renhold dekkes fra 
budsjettet til virksomheten «Kultur og næring» - støtte til frivillige lag og 
organisasjoner.  
Frøya kommune stiller også gratis lokaler til skoler, Frøyahallen, svømmehallen og 
FKK-senter for gjennomføring av stevne så lenge det involverer ikke bruk av utstyr 
eller personale i de institusjonene. Lokalene skal tilbakeføres av arrangøren til 
opprinnelig stand etter gjennomført arrangement.  
 

 

 

Vedlegg: 
 

Søknad om støtte til barnekretsturnstevne – Frøya IL – turn 

 

Saksopplysninger:   
 

Frøya IL turn er en organisasjon innen Frøya IL og har både erfaring og tradisjon med 

organisering av større arrangement på Frøya. Siste barnekretsturnstevne ble arrangert på 

Frøya i 2002 og var en meget positiv opplevelse for alle deltakere. Slike arrangementer 

skaper mye oppmerksomhet rundt idrett og folkehelse og er et av satsingsområdene i Frøya 

kommune. Stevnet skal gjennomføres i løpet av en helg (5-7 juni 2015). Frøya IL turn ønsker 

å leie gratis lokaler i følgende bygg: skolebygg i Frøya kommune, Frøyahallen, 

svømmehallen, Frøya kultur- og kompetansesenter.  Det er også søkt om å dekke kostnader 

til renhold i alle bygg etter stevne og tilskudd på kr 10.000.- til gjennomføring av stevnet. 

 

 



 

Vurdering: 
 

Det er veldig positivt med slikt initiativ som skaper både engasjement og gir positivt 

omdømme for Frøya kommune. Slike arrangement bidrar også til å skape samhold og setter 

fokus på fysisk aktivitet og helse. Dette stevnet skal gjennomføres på en helg (5-7 juni 2015). 

På denne måten blir skolenes daglig virke ikke berørt. Når det gjelder andre arenaer så er det 

meget viktig å forsikre seg at dette arrangementet ikke kolliderer med andre planlagte 

aktiviteter (for eksempel FKK-senter). Det er også viktig at arrangøren plikter å holde orden 

og rydder lokalene etter gjennomført stevne for å lette arbeidet med renhold.  

 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 15/151    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SØKNAD OM STØTTE TIL ODA FRA HAVET  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Formannskapet ser positivt til initiativ som bidrar til økt aktivitet i øyrekka og bevilger 

kr 50.000.- for videre satsing for «Oda fra havet», under forutsetning av at det blir lagt 

fram en detaljert oversikt over bruk av midlene det søkes om. Pengene dekkes fra 

virksomhet kultur og næring. 
 

 

Vedlegg: 
 

Søknad om støtte. 

 

Saksopplysninger:  
  

«Oda fra havet» er et musikkspill av Vidar Oskarson og Marte Hallem presentert for første 

gang på Mausund i 2014. Spillet var finansiert gjennom støtte fra Sør-Trøndelag 

fylkeskommune, Frøya kommune og private aktører/bedrifter. Spillet var meget godt tatt 

imot av både lokal og tilreisende publikum og skal videreføres og utvikles videre med 

oppsetninger annethvert år.   

 

Vurdering: 
 

«Oda fra havet» er et viktig kulturarrangement for Mausund og Frøya kommune og bør 

videreføres. Dette spillet har god kvalitet og stor betydning for det lokale samfunnet.   

 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 15/152    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING AV ORDNINIGEN MED 
KUNSTNERE PÅ SULA  
 

 

Forslag til vedtak: 
Formannskapet viderefører og utvider støtte til kulturprosjektet på Sula i 2015 til kr 
110.000.- . Dette finansieres gjennom Virksomhet «Kultur og næring»    
 

 

Vedlegg: 
 

Søknad om støtte til videreutvikling av ordningen med kunstnere på Sula. 

 

Saksopplysninger:  
  

Kulturprosjektet på Sula startet i 2012 som et samarbeid mellom Stiftelsen Sula Fyr, Sør-

Trøndelag fylkeskommune og Lademoen Kunstnerverksted.  Målet med prosjektet var å gi 

artistene fra hele verden muligheten til å skape kunst i annerledes omgivelser.  Dette var også 

med på å skape interesse for Sula som sted og for å få økt aktivitet. Prosjektet var veldig 

vellykket og man ønsker nå å satse videre og utvikle dette prosjektet ytterliggere. Prosjektet 

vil ta for seg blant annet samarbeid med næringsliv, kulturskole mm. 

 

 

Vurdering: 
 

Kulturprosjektet på Sula i samarbeid med Stiftelsen Sula Fyr, Sør-Trøndelag fylkeskommune 

og Lademoen Kunstnerverksted er veldig positivt for Frøya kommune og ikke minst for Sula. 

Dette tiltaket sammen med andre tiltak i øyrekka vil bidra til en positiv utvikling i denne 

regionen i fremtiden. Sula stiftelsen er også en samarbeidspartner med en ny aktør på Sula 

(Tove Cecilie Fasting) som ønsker å etablere seg der og drive egen turistbasert virksomhet. 

Også planlagt samarbeid med Frøya kulturskole, skoler på Frøya og private 

personer/næringsliv vil gi veldig positive ringvirkninger for kulturlivet i regionen og gi godt 

omdømme for Sula og Frøya kommune. Prosjektet ble i 2013 anbefalt videreført av 

fylkestinget og ble gjennomført i 2014.  

 

 



 

 

 

 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 15/49    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

NÆRINGSFONDSSØKNAD: FRØYA BOK OG LEKER AS  
 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommunale næringsfond innvilger støtte til etablering av Frøya Bok og Leker 

AS på kr. 169 000 i henhold til forelagt budsjett. Det gis inntil 30 % støtte til harde 

investeringer og 50 % til myke investeringer. Vedtaket er gyldig i et år, til 17.2.2016. 

Frøya bok og leker AS må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra 

tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort. 

 

 

Vedlegg: 
 

Prosjektplan/søknad til Kommunalt næringsfond  

 

Saksopplysninger:   
 

Hege Myrseth Ervik bosatt på Dyrvik ønsker å starte opp Frøya bok og leker AS i 

Stjernesentret på Sistranda. Bokhandelen tar over der Poeten bok og leker slutter og fyller 

dermed det tomrommet som ville ha oppstått uten ny drift. Frøya bok og leker AS er et 

selskap under stiftelse, den nye butikkens navn blir Bokormen. 

Butikken er tenkt drevet av innehaver med en halv stilling ekstra og tilkallingshjelp ved 

behov. I tillegg til bøker og kontorrekvisita ønsker den nye butikken å satse på treleker av 

god kvalitet, produkter vi ikke har i regionen pr. i dag. 

Lokalene der butikken skal drives (hvor Poeten lå) skal pusse opp sånn at de gis et nytt og 

moderne utseende gjennom ny innredning, kassasystem, pakkebord, disk samt maling og 

tapetsering. 

 

Bedriften har et kapitalbehov ved oppstart på kr. 1 030 000 hvorav 861 000 er basert på lån, 

kassakreditt og annen finansiering. Det søkes om kr 169 000 i støtte fra det kommunale 

næringsfond. 



Vurdering: 
 

Poeten bok og leker legges ned etter 11 års drift på grunn av at innehaverne er blitt 

pensjonister etter hvert og ikke har lyktes med å få noen til å kjøpe bedriften. Nå ønsker 

Frøya bok å leker AS å starte ny virksomhet i lokalene ved å opprette butikken Bokormen 

med mye av det samme varesortimentet som Poeten. 

Poetens innehaver sa i et intervju på froya.no 21.1.2015 at butikken hadde gått godt så 

rådmannen menet det er et bra grunnlag for å starte opp en ny butikk. Dessuten mener 

rådmannen at det finnes et behov for disse handelsvarene på Frøya og anbefaler at utsalget 

ved stjernesentret på Sistranda videreføres av nye drivere. 

 

 

 

 

 

 























 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 233   

Arkivsaksnr.: 14/1511    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 

 

NÆRINGSFONDSSØKNAD: FRØYA TARE  
 

 
Forslag til vedtak: 
 
 

Frøya kommunale næringsfond innvilger støtte til Frøya Tare AS på kr. 120 970 i 

henhold til forelagt budsjett. Det gis inntil 30 % støtte til harde investeringer og 50 % 

til myke investeringer. Vedtaket er gyldig i et år til 17.2.2015. Frøya Tare AS må 

akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom tilbudet 

ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort. 

 
 

Vedlegg: 
 
Søknad om støtte.  
 

Saksopplysninger:   
 
Frøya Tare AS er dannet av Line Solbakken og Tove Cecilie Fasting, begge 

ernæringsfysiologer. Line Solbakken er opprinnelig frøyværing fra Nordskag og eier hus der. 

Hun bor for tiden i Trondheim. Tove Cecilie Fasting er opprinnelig trondheimer men flyttet 

til Sula på nyåret. De to gründerne har som mål å skape to nye arbeidsplasser på Frøya i løpet 

av 2015, med muligheter for flere etter hvert. 

Frøya Tare AS er lokalisert på en gård på Nordskag, men denne trenger oppgradering for 

matproduksjon. Målet er å installere et enkelt kjøkken, betonggulv skal males samt 

installering av ekstra lys og varme. Innehaverne får leie låven gratis og mener det blir 

rimeligere å oppgradere dette bygget enn å leie andre steder. Innehaverne har hatt kontakt 

med Mattilsynet og fått signaler om at låven vil kunne godkjennes for matproduksjon. 

Høsting av søl, fingertare og muligens butare ønsker innehaverne å gjøre selv, men de har 

også vært i kontakt med Seaweed Energy Solutions som dyrker sukker tare til biomasse på 

Frøya, om innkjøp av tare fra dem.   



Produktene Frøya Tare AS ønsker å starte med er tørket tare, taremel (som kosttilskudd), 

buljong, tarepasta og pesto og tørket tare i olje. Til denne produksjonen trengs det ulike 

produksjonsmaskineri (kjøkkenmaskiner) samt emballasje, profileringsmateriell som 

klistremerker og visittkort. 

Markedsføring og merkevarebygging bli en meget viktig del av jobben og det skal lages et 

digitalt oppskriftshefte/informasjonshefte. Tare er ikke en vanlig råvare i Norge og det kreves 

derfor mye for å markedsføre produktene. Frøya Tare AS vil få gjort en næringsanalyse og 

har innhentet anbud fra Kystlab-PreBIO (avdeling Frøya-Hitra). Det skal også utarbeides et 

oppskrifts- og informasjonshefte som skal kunne lastes ned fra bedriftens hjemmeside 

www.froyartare.no . 

Restauranter i regionen vil være den viktigste målgruppen. Markedsundersøkelse utført av 

Norges Vels utviklingsprosjekt «Algedyrking i Norge» har vist at det absolutt er et marked i 

hotell-catering og restaurantbransjen for tareprodukter. 

Videre ønsker firmaet å selge tørket tare og tareprodukter gjennom Bondens Marked 

Trøndelag som i dag holder marked 11 ganger i året, i tillegg til et 10 dagers marked før jul. 

Firmaet hevder at tang og tareprodukter er blitt veldig trendy i land som Irland og 

Storbritannia og har god tro på lignende utvikling i Norge, da spesielt blant studenter. Det 

skal etter hvert etableres en Mathall i Trondheim etter modell fra Oslo og dette vil bli en 

viktig arena for markedsføring og da eventuelt i samarbeid med andre aktører fra vår region. 

Videre vil Frøya Tare AS arrangere matkurs både i Trondheim samt på Frøya og på Sula for 

å lære folk å bruke tare i matproduksjon. 

Som andre potensielle kunder nevnes: 

• Sykehjem da taremel er et verdifullt kosttilskudd i supper og gryter. Taremel kan 

være et verdifullt tilskudd av proteiner, viktige mineraler og omega 3 hos eldre 

mennesker. 

• Bakeri da taremel kan tilsettes brød for mer smak og næring, dette er allerede velkjent 

i Irland og brukes allerede av kjeden Godt Brød. 

• Lokale bryggeri da tare allerede er kjent som ingrediens i øl i andre land. 

• Barer og restauranter som snacks. 

 

Markedsføring vil skje gjennom direkte kontakt med potensielle kunder, samt bruk av 

internett både gjennom hjemmeside og sosiale media 

Frøya Tare AS tar mål av seg til å bli markedsledende innen tare som matproduksjon og være 

en bidragsyter til bærekraftig matproduksjon i Norge. De to innehaverne håper å kunne jobbe 

fullt i firmaet i løpet av 2015 og ser for seg flere ansatte etter hvert. 

Måler et å gå fra hobbyvirksomhet til kommersiell virksomhet. 

Vurdering: 



 
Frøya formannskap vedtok nye retningslinjer for Frøya kommunale næringsfond 18.2.2114. 

Satsningsområdene for næringsfondet er: 

• Nyskapende prosjekter med vekstpotensial: 

• Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen spesielt tiltak 

rettet mot sentrumsutbygging 

• Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser. 

• Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer, og kvinnearbeidsplasser. 

 

Søknaden fra Frøya Tare AS må kunne sies å innfri flere av punktene nevnt ovenfor. 

Tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen skal ha uttalt tang og tare som en 

fremtidsnæring og hevder at det er bra både til helsekost, mat og som energikilde. 

Frøya Tare AS har et spennende prosjekt, og selv om de ikke er de eneste som satser innenfor 

dette konseptet er dette enda ikke blitt noen stor industri i Norge, men potensialet er stort. 

Det er flere i Norge som har sett dyrking av tare som en vekstnæring men så langt rådmannen 

har kunnet finne er det ikke mange som har satset på å videreforedle dette råstoffet.  

Norge har ikke tradisjon på å bruke tare og tang som råstoff for mat, men går man til Østen 

spiser man mye av disse råstoffene i dag. Det er mange som ønsker å eksperimentere på dette 

området, men her har vi et lokalt konsept for å ta dette videre og sette i gang produksjon av 

flere produkter. 

Rådmannen mener at tang og tare fort kan bli en stor vekstnæring for kysten og hilser 

initiativet og planene fra Frøya Tare AS velkommen. Med bakgrunnen til de to stifterne bør 

bedriften ha gode forutsetninger for å lykkes og Frøya bør være langt fremme i utvikling av 

dette som næring. 

På bakgrunn av at Frøya allerede er stor på hav og sjørelatert næring mener rådmannen at 

dette er et prosjekt som bør støttes, og slutter seg til tidligere fiskeriminister Berg-Hansens 

forhåpninger når hun kaler dette en fremtidsnæring. 

I asiatiske land har man spist rikelig med alger til alle tider. Nå er også norske ganer i ferd 

med å oppdage havets grønnsaker og da bør Frøya være i teten.  

 

 

 
 
 
 
 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kjersti Myhre Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 14/1606    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2015 JUSSHJELPA I MIDT-NORGE  
 

 

Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune avslår søknad om driftsstøtte til Juridisk rådgivning for 2015. 
 

 

Vedlegg: 
 

1. Søknad fra Jusshjelpa om driftsstøtte 2015. 

2. Mail av 23. januar 2015 med ytterligere opplysninger. 

  

Nye saksopplysninger:  
 

Viser til vedlagt mail. 

«Jushjelpa i Midt-Norge ønsker å bistå innbyggerne på Frøya med gratis rettshjelp. For å gjøre tilbudet mer 

synlig kan det være aktuelt å holde foredrag og saksmottak på voksenopplæringen eller andre senter i 

kommunen. Slike arrangement er ressurskrevende og dette er noe av bakgrunnen for søknaden.« 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Det er kommet en henvendelse fra JURK om driftsstøtte for året 2015.  

Jushjelpa i Midt-Norge, som ble opprettet for 23 år siden, er et av landets fem studentdrevne rettshjelpstiltak. 

Virksomheten har 19 ansatte, som alle er viderekommende jusstudenter, og har et statig økende antall saker. 

Tiltaket yter gratis juridisk bistand og påtar seg prosessoppdrag til klientgrupper som ikke har tilgang på 

juridisk bistand fra annet hold. I tillegg jobber Jushjelpa med rettspolitikk og rettsinformasjon, samt utdanning. 

Studentrettshjelpstiltakene gir bare hjelp til de som ikke får hjelp andre steder, og utfyller på denne måten det 

øvrige rettshjelpstilbudet. Det er et lavterskeltilbud. Jushjelpa har økt satsingen på oppsøkende virksomhetmed 

å gi rettighetsinformasjon til utsatte klientgrupper. 

 

Vurdering: 
 
Administrasjonen har forståelse for at det er en viktig jobb organisasjonen utfører. Derimot er det ikke avsatt 

penger i budsjettet til slike tiltak. Administrasjonen vil derfor frarå at det gis bevilgning til driftsstøtte til 

juridisk rådgivning for 2015. 

 

 

 

 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 431 &01  

Arkivsaksnr.: 15/140    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

INTENSJONSAVTALE MELLOM PÅ RETT KJØL AS OG FRØYA KOMMUNE 
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya formannskap godkjenner intensjonsavtalen med På Rett Kjøl AS.  
 

 

Vedlegg: 
 

Intensjonsavtale mellom På Rett Kjøl AS og Frøya kommune.  

 

Saksopplysninger:  
  

Rådmann viser til vedtak i formannskap 04.11.14 «Bolig vanskligstilte (sak: 14/1188) punkt 

9:  

• I de prosjekter som er tenkt som utleieenheter bør det søkes samarbeid med private 

aktører for utbygging.  

 

På Rett Kjøl AS er ett selskap med ideelt formål, hvor overskuddet går til humanitært arbeid 

i Uganda og Norge. Hovedfokuset er økt livsmestring for mennesker med problematikk som 

avhengighet, psykisk helse, og drop out. Målet med deres arbeid er å kunne hjelpe 24-timers 

menneske; det vil si hvordan arbeid, søvn, kost, bolig, miljø, trening og fysisk aktivitet har 

betydning for vår opplevelse av sammenheng. 

 

På Rett Kjøl AS ønker, sammen med Husbanken, å bistå Frøya kommune i arbeidet med å 

fremskaffe boliger for vanskeligstilte. De ønsker derfor en intensjonsavtale med Frøya 

kommune som pilotkommune for implementering av et hovedprosjekt hvor 

samhandlingsmodellen kan utprøves.  

 

Denne samhandlingmodellen innbærer følgende elementer:  

Boligbygging hvor Frøya kommune har tildelingsrett til alle bygde eneheter i 10 + 10 år samt 

at kommunen garanterer for husleien i løpet av perioden. Den enkelte leietaker vil stå 

ansvarlig for leieforholdet overfor Frøya kommune inkludert husleie og depositum.  

 

• På Rett Kjøl AS er ansvarlig for kjøp av tomt, samt finansiering gjennom Husbanken.  



• På Rett Kjøl AS er ansvarlig for at boligene bygges i henhold til gjeldende lover og 

regler ved å bruke autoriserte underleverandører som boligbygger. 

• På Rett Kjøl AS skal kunne levere helhetlig tjeneste, hvor kvalifiseringsløp mot jobb, 

bo- veiledning, og samtaleveiledning, er deler av tjenesten som kan leveres.  

 

På Rett Kjøl AS sine boligleveranser vil innebære universell utformet boliger som inneholder 

energisparende elementer, samt løsninger for boligsikkerhet ved vann og el. Boligene bygges 

fleksibelt slik at boligene kan god benyttes til andre målgrupper de som først er antatt å bo 

der, eksempelvis fra enslig til familie. 

 

Et av prosjektets delmål blir å ha fokus på sammenhengen mellom bolig, arbeid og helse, slik 

at beboere i løpet av tre år skal ha som mål å kunne eie egne boliger. Boligene som bygges i 

første del, vil være gjennomstrømningsboliger for vanskligstilte og ved neste byggetrinn 

ønsker man å bygge boliger som beboeren selv skal kunne eie på sikt. Videre skal prosjektet 

ha fokus på at modellen skal:  

 

• Ikke bidra til å øke kommunens boligmasse 

• Sentrert rundt individ- og integreringsperspektivet 

• Bidra til ikke økt press på bolig- og leiemarkedet.  

 

Boenhetene skal kunne følge kommunens boligsosiale handlingsplan og være i tråd med 

kommunens boligbehov, og husleiene vil i utgangspunktet ligge tett opp mot normal 

markedspris (gjengs leie). Men det er viktig å påpeke at Frøya kommune ikke kan påvirke 

eller bestemme over boligens utforming.  

 

For at prosjektet skal kunne lykkes godt, blir fremdriften å få avklart en intensjonsavtale med 

Frøya kommune slik at man kan se på detaljerte løsninger.  

 

Vurdering: 
 

Rådmann har tidligere informert og beskrevet formannskapet om den prikære 

boligsituasjonen på Frøya. Denne intensjonsavtalen gir administrasjonen et mandat til det 

videre arbeidet med å skaffe boliger til vanskligstilte på Frøya. En endelig avtale vil bli 

forelagt politisk behandling.  

 

Rådmann har vurdert saken opp i mot anskaffelsesloven og har konkludert med at dette 

prosjektet ikke er omfattet av plikten til å utlyse saken på Doffin.  

Hjemmelen finnes i forskrift om offentlige anskaffelser § 1 -3, bokstav b:  

 

«§ 1 -3. Hvilke kontrakter som er omfattet av forskriften:  

(1). Denne forskrift får anvendelse på tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, 

tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider.  

 

(2). Forskriften får ikke anvendelse på: 

 (…) 

 

b). Kontrakter som erverv eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av jord, 

eksisterende bygninger eller annet fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom. 



Kontrakter om finansielle tjenester, uten hensyn til form, inngått samtidig, før eller 

etter kontrakten om erverv eller leie, omfattes imidlertid av denne forskrift (…)». 

 

Overstående unntak er begrunnet i at kjøp og leie av fast eiendom i stor grad er avhengig av 

geografisk plassering, og dermed i hovedsak er knyttet til et lokalt marked som i liten grad 

berører grenseoverskridende handel.  

Unntaket for kontrakter om erverv eller leie av fast eiendom gjelder kun selve ervervet. 

Dersom det er behov for å anskaffe andre tjenester i tilknytning til ervervet, må forskriften 

følges. NAV vil derfor selv utføre utlysning i Doffin i forbindelse med anskaffelse av andre 

tjenester i forbindelse med prosjektet.  

 

Rådmannen anbefaler at det inngås intensjonsavtale med På Rett Kjøl AS.  

 

 

 

 



 

 

Intensjonsavtale 

Mellom 

På Rett Kjøl AS  

Org.nr 976 549 090 heretter kalt «PRK» 

Og 

Frøya Kommune 

 

 
  



 

 

På Rett Kjøl 
Vestre Rosten 88 B, 7075 Tiller 

www.parettkjol.no 

1. Bakgrunn 
 

1.1 PRK er et ideelt aksjeselskap som arbeider med livsmestring, herunder arbeid og 
rus/psykisk helse, veiledning, oppfølging og formidling til jobb gjennom praksis i 
ordinære bedrifter og kurs/kompetanse.  

 
1.2 Frøya kommune leverer offentlige tjenester for innbyggerne i kommunen, 

herunder også boligtjenester, omsorgstjenester og helse- sosial tjenester. 
 
1.3 Intensjonsavtalen gir at Frøya Kommune blir pilotkommune for implementering av 

ny samhandlingsmodell etter På Rett Kjøl sitt arbeid innen prosjekt Bosetting.  
De tre hovedpunkter som intensjonsavtalen skal se videre på er: 

 
  
1.3.1 På Rett Kjøl med underleverandør er ansvarlig for kjøp av tomt, samt finansiering 

gjennom Husbanken. 
1.3.2 På Rett Kjøl er ansvarlig for at boligene bygges i henhold til gjeldene lover og 

regler ved å bruke autoriserte underleverandører som boligbygger  
1.3.3 På Rett Kjøl skal levere en helhetlig tjeneste. Kvalifiseringsløp mot jobb, bo-

veiledning, samtaleveiledning og ukentlig tilsyn av boligene er deler av tjenesten 
som leveres. 
 

 
2. Forhandlinger og samarbeid 

 
2.1 Partene skal etter beste evne samarbeide om et best mulig tilbud som ivaretar 

begge parters interesser.  
2.2 Hver av Partene dekker sine egne kostnader i forbindelse med denne 

Intensjonsavtalen.  
 
3. Konfidensialitet  
 
3.1 All informasjon som tilegnes i forbindelse med Intensjonsavtalen, skal behandles 

konfidensielt mellom Partene og skal ikke benyttes til andre formål enn det som er 
forutsatt i avtaler mellom Partene, med mindre slik informasjon må avgis i 
medhold av lov eller forskrift. I en slik situasjon skal den av Partene som er pålagt 
å avgi informasjon konsultere den annen part før slik informasjon avgis, så langt 
dette er mulig. 

 
4. Ingen forpliktelse til å inngå avtale 
 
4.1 Denne Intensjonsavtale innebærer ingen plikt for noen av Partene til å inngå 

avtale om samarbeid eller leveranse før grunnlag for samarbeidsavtale er tilstede. 
 



 

 

På Rett Kjøl 
Vestre Rosten 88 B, 7075 Tiller 

www.parettkjol.no 

 
 
5 Tvisteløsning 
5.1 Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med denne Intensjonsavtale skal 
avgjøres etter norsk rett. Dersom minnelig ordning ikke nås, skal tvist avgjøres av de 
ordinære domstoler med Sør-Trøndelag tingrett som rett verneting. 
 
 

*** 
 
Denne Intensjonsavtale i to likelydende eksemplarer, hvorav ett til hver av Partene. 
 
 

Sted………….. Dato…………….  
 
 
 
For På Rett kjøl AS     For Frøya Kommune 
 
 
 
       _____________   
 
Prosjektleder Roger Barclet 
 
 
 
 
 
______________________ 
 
Daglig leder Ann Kristin Solem     



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/160    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/161    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Vedlegg: 
 

Orientering om veiadresseringsprosjektet. 
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