
FRØYA KOMMUNE 
FORMANNSKAPET Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 
Kommunestyresalen,  
Frøya herredshus 

 
03.06.2014 

 
09.00 

 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  
Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 
 
Kl. 09.00 Orientering fra Frøya ungdomsråd v/leder Hans Kristian Werkland 

Regional helseplan v/Marit Olsen 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

85/14 14/641   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.05.14  

 
86/14 14/648   
 DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG 

ORGANISASJONER 2014  
 

87/14 13/1187   
 STIFTELSEN HALTEN NDM - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL 

GJENNOMFØRING OG INNFASING AV UTVIKLINSPLAN  
 

88/14 13/988   
 EVT. OVERTAKELSE OG UTBEDRING AV SØRBURØY KAI  

 
89/14 13/1053   
 AVHENDING AV SULA SKOLE-KJØPEKONTRAKT  

 
90/14 14/628   
 FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER - 

SAMEIEAVTALE/FORVALTNINGSAVTALE  
 

91/14 14/629   
 KVERVA(HOLAHAUAN) BOLIGFELT - FORPRSOJEKT  

 
92/14 14/633   
 STØTTE TIL ØKT BREDBÅNDSKAPASITET PÅ SISTRANDA  

 
93/14 14/626   
 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014  

 
94/14 14/642   
 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 
95/14 14/643   
 RÅDMANNENS ORIENTERING  

 
/ LAVTERSKELTILBUD INNENFOR RUS  (Ettersendes) 
 
 



 
Sistranda, 28.05.14 
 

 Berit Flåmo  
 Ordfører 

 Frida Hanø Kvingedal 
 Sekretær 
 
  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 
 
Frøya herredshus, www.froya.kommune.no. 
 
Melding til medlemmene: 
 
Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk 
sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. 
 
Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom teknisk. 
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B 



Saknr: 85/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
03.06.2014 

Arkivsaksnr: 
14/641 

Sak nr: 
85/14 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
85/14 Formannskapet 03.06.2014 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.05.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 27.05.14 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 27.05.14. 
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DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet fordeler drift- og aktivitetstilskudd til lag og organisasjoner for 2014 som følger: 
 

Lag Type lag aktive medl. 2013 2014 

  u/ 25 år    

Frøya IL Idrettslag 313 100 000 105 000 

Mausund IL Idrettslag 75 22 000 25 000 

Nabeita IL Idrettslag 50  37 000 

Frøya Fotballklubb Fotballklubb 111 25 000 28 000 

Frøya/Hitra tekwon-do Spesialklubb 16 9 000 6 000 

MNMK Frøya Motorsport 24 25 000 8 000 

Frøya Sportsdykkerklubb Sportsdykking 9 5 000 3 000 

Frøya Teaterlag Teater/revy 0 9 000 2 750 

Sørburøy Skolekorps Korps 9  3 000 

Sangkoret Havdur Blandakor 4 2 000 1 000 

Sistranda Mannskor Mannskor 0 2 000 1 000 

Frøya Musikklag Musikklag 0  500 

Frøya Turlag Friluftsliv 12 9 000 2 750 

Frøya Kystlag Slipp/Norddyrøy 0 1 000 500 

Folkeakademiet Frøya Kulturfiormidling 0 1 000 500 

Klubben Grendalag Grendalag 0  7 500 

Grendalaget Lyngblomst Grendalag 0  7 500 

Dyrøy Grendalag Grendalag 0 7 000 7 500 

Sørburøy Velforening Grendalag 0 7 000 7 500 

Skljømhals Kretslag Grendalag 0 7 000 7 500 

Stølan Kretslag Grendalag 0  7 500 

Nesset Grendalag Grendalag 0 7 000 7 500 

Uttian Grendalag Grendalag 0 7 000 7 500 

Daløy grendalag Grendalag 0  7 500 

Sauøy Velforening Grendalag 0  7 500 

Hørselshemmedes HLF interesseklubb   500 

NHF Frøya og Hitra handicaplag   500 

     

   245 000 300 000    
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Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
Tilskuddene er bekjentgjort i pressen samt på Frøya kommunes hjemmeside. I tillegg har vi gjennom Frøya 
Frivilligsentral sendt ut melding og flere påminninger til alle lag og organisasjoner i kommunen. 
Årets søknadsmasse talte 25 og rådmannen har valgt å innstille alle. 
På bakgrunn av at formannskapet har gitt sin tilslutning til å prioritere satsing på barn og unge samt folkehelse 
har rådmannen valgt å prioritere idretten, andelen ligger på omtrent samme andel av total pott som tidligere år. 
Tilskuddene til idretten er gjort på innrapportert aktive under 25 år.  Tilskudds beløp til de grendalag som har 
søkt er økt med kr. 500 fra 2013. Rådmannen har valgt å innstille på samme beløp til alle grendalag. 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen har som tidligere år valgt å prioritere idretten høyt da det er innenfor disse lagene aktiviteten blant 
barn og unge er størst. Etter opplysninger rådmannen har innhentet deltar over 800 barn og unge innen 
idrettsaktiviteter på Frøya. Dette er i tråd med signaler fra formannskapet som under behandling av Kvalitetsløft 
Frøya sa seg enig i at «barn og unge» samt «folkehelse» skulle prioriteres. 
Grendelagene får økt sitt tilskudd fra kr. 7 000 til kr. 7 500 fra 2013 til 2014. Disse lagene gjør en stor innsats 
for befolkningen i grendene og deres arbeid omfatter alle aldersgrupper og ofte med et spesielt fokus på 
tilflyttere. Grendelagene er viktig for Frøya samfunnet. 
En del av søknadene er kommet inn etter fristens utløp, men rådmannen har behandlet disse da det her dreier seg 
om organisasjoner som drives på frivillig basis. 
Rådmannen har valgt å foreslå tildeling til alle som har søkt. Videre ber rådmannen om at det i 2015 settes av en 
egen pott til idretten som Frøya Idrettsråd kan ha som ansvar å fordele, med kommunal bistand i 
saksforberedelser og annonsering. 
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STIFTELSEN HALTEN NDM - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL GJENNOMFØRING OG 
INNFASING AV UTVIKLINSPLAN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Søknaden innvilges og har dekning i budsjettet for 2014 og i langtidsplan for 214 – 2017. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Stiftelsen Halten, Nekolai Dahls Minne 
 
Saksopplysninger:   
 
Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved 
Torstein Erbo donerte til stiftelsen. Stiftelsen skal bidra til å vedlikeholde og utvikle øygruppen og fiskeværet 
Halten til et levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette slik at historisk og ny viten kan formidles og 
utvikles. Virksomheten kan drives selvstendig eller i samarbeid med andre. 
 
Etter at Halten var fraflyttet, besluttet disponent Torstein Erbo i firmaet Nekolai Dahl å kvitte seg med 
eiendommene i Frøya, og bød fram Halten for salg. Fylkeskommunen, som hadde forkjøpsrett fikk tilbud, men 
Erbo forlangte 2 mill kr, og det kunne ikke Fylkeskommunen betale. 
 
Erbo ønsket imidlertid sterkt at Halten skulle bli i offentlig eie og fullt tilgjengelig for allmennheten i framtida. 
Derfor tilbød han etter en tid å donere alle eiendommene til en offentlig stiftelse, forutsatt at stiftelsen oppnådde 
et grunnkapitalfond på 2 mill kr. Det ble oppnevnt et interimstyre som fikk i oppdrag å forberede dannelsen av 
Stiftelsen Halten, Nekolai Dahls Minne. Det lyktes å skaffe vel 1,4 mill kr til grunnkapital i stiftelsen, og både 
fylkeskommunen og Erbo godtok dette. Dermed var grunnlaget for stiftelsen lagt, og stiftelsesmøtet ble holdt i 
Trondheim 29. november 1991. 
 
Vurdering: 
 
Styret har de seinere år jobbet systematisk for å sikre en økonomisk forsvarlig drift av Stiftelsen Halten NDM, 
og å sikre fremtidig dugnadsinnsats. For å ivareta og sikre videre utvikling av Halten, så er stiftelsen helt 
avhengig av økonomiske bidrag fra andre. Frøya kommune er av den oppfatning at stiftelen jobber målrettet og 
aktivt for å ivareta fiskeværet på en god måte og Frøya kommune stiller seg derfor positive til å bidra til at 
stiftelsen når sine mål. 
 
Vedtaket ble i langtidsplan 2012-2015 budsjettert under Kultur med følgende kto. 14701.4100.385 med total kr. 
475.000,-, og det er ikke foretatt reduksjon av denne i budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 
 
Konklusjonen blir at dersom søknaden for ny periode vedtas ligger dekningen i budsjett 2014 og økonomiplan 
2014-2017 i kto. 14701.4100.385. 
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EVT. OVERTAKELSE OG UTBEDRING AV SØRBURØY KAI  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det vises til utredning vedrørende utbedring av kaier i øyrekka, samt krav og forhandlinger mellom 
Frøya kommunen og Froan Forretningsdrift A/S om overtakelse av kaia på Sørburøy. 
 
Kommunen er imidlertid innstilt på å forestå utbedring av kaia slik AtB har krevd og vil dekke sin del av 
investeringen på inntil 50% begrenset oppad til kr. 120.000,-. Det inngås avtale med Froan 
Forretningsdrift A/S om tillatelse til denne utbedringen, samt avtale om anløpsavgift som dekker 
selskapets drift-/og vedlikeholdsutgifter til kaia. Det må på forhånd avklares forholdet omkring 
nødvendigheten av kaiekspeditør med AtB og fylkeskommunen.   
 
Videre inngås avtale mellom kommunen og fylkeskommune/AtB som regulerer anløpsavgiften tilsvarende 
avtalen inngått mellom kommunen og FF. 
 
Vedlegg: 
Verdivurdering utarbeidet av NITO-takst, datert 07.05.2014 
Saksprotokoll fra Fylkesutvalget den 08.04.2014 
Særutskrift fra møte i kommunestyret den 27.02.214, sak 5/14 
Brev fra Froan Forretningsdrift A/S, datert 09.07.2013 
 
Saksopplysninger:   
 
I forbindelse med ny båt i øyrekka er det fra AtB og Sør-Trøndelag fylkeskommune kommet krav om 
utbedringer av kaiene i øyrekka. Dette gjelder Sauøy, Sørburøy, Gjæsingen. Bogøyvær og Sula kai. Det er nå 
foretatt midlertidige utbedringer på Gjæsingen og Bogøyvær, mens man for Sauøy har forslag til løsning på 
eksisterende kai, men det må avklares med AtB og fylkeskommunen om de godkjenner denne løsningen for at 
båten skal anløpe kaia. Dette vil bli avklart i løpet av neste uke. 
 
For Sørburøy kai er det beregnet en utbedringskostnad på kr. 170.000,- inkl. mva. Det er mottatt henvendelse fra 
Froan Forretningsdrift A/S i juli 2013 om overtakelse av kaia som følge av at kaia går med underskudd og som 
går utover selskapets egenkapital. De søkte i 2013 Frøya kommune om tilskott til drift av kaia, men fikk avslag 
på denne søknaden og med bakgrunn i dette har de derfor bedt om forhandlinger med kommunen om overtakelse 
av kaia. 
 
Vurdering: 
 
Det ble den 8. mai gjennomført forhandlinger med Froan Forretningsdrift A/S(FF) om kommunal overtakelse av 
kaia. Fra kommunen møtte teknisk sjef og juridisk rådgiver. Fra selskapet møtte Styret. 
 
Fra FF ble det orientert om økonomien i forbindelse med drift av kaia. For anløpet betaler fylkeskommunen kr. 
90.000,- pr.år + mva. Denne betalingen er sammensatt med kr. 60.000,- til ekspeditør og kr. 30.000,- til selve 
kaileien som skal dekke drift- og vedlikeholdskstnader. Dette er eneste inntekt selskapet har for bruk av kaia. 
Denne prisen har også vært fast siden 2006. 
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FF har fått gjennomført takst for kaia m/kaiskur og markedsverdien er vurdert til  
kr. 1.000.000,-. Dette er også fremsatt som krav fra selskapet for at kommunen skal overta kaia. I tillegg krever 
de at ekspeditøren på kaia må fortsette for å kunne ekspedere og ta i mot gods over kaia. Slik det ble fremstilt i 
forhandlingsmøte så er forholdet slik at FosenNamsos Sjø ikke kan ha en person på land som tar imot godset 
eller har mulighet til å være på land når gods skal tas om bord. Administrasjonen har foreløpig ikke avklart 
spørsmålet om det er nødvendig med ekspeditør på kaia, men dette vil bli tatt opp i møte med AtB og 
fylkeskommunen. 
 
Når det gjelder overtakelsessummen på kr. 1 mill, så ligger dette langt over hva som kan forsvares når det 
gjelder inntjening over kaiavgifter og man i tillegg skal ha lønn til ekspeditør. I henhold til vedtaket i 
fylkesutvalget så vil fylket gi et tilskudd på inntil 50% av utbedringskostnaden eks. mva oppad begrenset til kr. 
120.000,- for kaia på Sørburøy. Dette betyr at selve overdragelsessummen på kr. 1 mill vil det ikke bli gitt 
tilskudd til. Dette kommer frem i vedtakets pkt. 4, hvor det står at kaiavgift for drift- og vedlikehold skal ikke 
dekke kommunens investeringsdel. Dette betyr også at en kjøpesum på kr. 1 mill ikke vil være grunnlag for 
beregning av kaiavgift i likhet med kommunens del av utbedringen som utgjør kr. 120.000,-.  
 
En overtakelse av kaia til den pris som er fremsatt fra FF og med de utbedringer som skal foretas, så vil dette 
bety en direkte utgift for kommunen til dekning av renter og avdrag på låneopptak på totalt kr. 1.120.000,-. 
 
Rådmannen vil påpeke at hele ruteopplegget i øyrekka er et fylkeskommunalt ansvar. Det er klart at kommunen 
har et samfunnsansvar for å ivareta kollektivtilbudet i øyrekka bl.a. ved å ha tilfredsstillende anløpskaier. Det må 
imidlertid være en forutsetning at driften av kaiene inklusive kapitalkostnader fullt ut dekkes ved anløpsavgifter. 
Med en kjøpesum på kr. 1 mill vil disse anløpsavgiftene bli forholdsmessig høye. Det vil være bedre økonomi i 
at FF beholder eiendomsretten til kaia og at kommunen inngår en avtale om nødvendig utbedring m/tilskudd fra 
fylkeskommunen.  
 
Videre inngår Frøya kommune avtale med Froan Forretningsdrift A/S om drift av kaia, hvor det fastsettes en 
anløpsavgift som dekker drift- og vedlikeholdskostnader. I og med at fylkeskommunen/AtB kun vil ha avtaler 
med kommunen vedrørende anløpsavgifter/drift av kaier så må det også inngås avtale mellom kommunen og 
fylkeskommen som dekker fullt ut de utgifter til drift/vedlikehold som kommunens avtale med FF utgjør. Det må 
på forhånd avklares forholdet omkring nødvendigheten av kaiekspeditør med AtB og fylkeskommunen. Dette må 
kunne løses ved at mannskap på båten sørger for lossing og lasting fullt ut. Når så godset er kommet på kaia så 
er det selvsagt mottaker sitt ansvar og det er også avsender sitt ansvar å bringe godset ut på kaia slik at det tas 
om bord med båtens kran. 
 
Rådmannen vil derfor tilrå at kommunen ikke overtar kaia til den pris som Froan Forretningsdrift A/S har 
fremsatt på kr. 1 mill. Kommunen er imidlertid innstilt på å forestå utbedring av kaia slik AtB har krevd og vil 
dekke sin del av investeringen på inntil 50% begrenset oppad til kr. 120.000,-. Det inngås avtale med Froan 
Forretningsdrift A/S om tillatelse til denne utbedringen, samt avtale om anløpsavgift som dekker selskapets  
drift-/og vedlikeholdsutgifter til kaia. Videre inngås avtale mellom kommunen og fylkeskommune/AtB som 
regulerer anløpsavgiften tilsvarende avtalen inngått mellom kommunen og FF. 
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AVHENDING AV SULA SKOLE-KJØPEKONTRAKT  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten m/kartvedlegg for overføring av Sula skole til 
Sula Grendalag for kr. 1,-.  
 
Vedlegg: 
 
Forslag til kjøpekontrakt m/kart over tomt 
Særutskrift fra kommunestyrets vedtak i møte den 12.12.2013 
 
Saksopplysninger:   
 
I kommunestyrets møte den 12.12.2013 ble det fattet følgende vedtak: 
 
«Frøya kommune som eier av Sula skole ser positivt på at Sula grendalag har planer for rehabilitering og en 

senere bruk av Sula skole til utvidelse av eksisterende grendahus.  

 

Kommunen vil derfor overføre eiendommen til Sula Grendalag for kr. 1,- Det inngås avtale med grendalaget 

som omfatter betingelser om rehabilitering og fremdrift av dette arbeidet, samt senere drift og vedlikehold av 

bygningsmassen. I samme avtale inngår det også bestemmelse om at kommunen dekker årlige kapitalkostnader 

for et lån på kr. 1 mill som tilsvarer de beregnede rivningskostnadene for bygget. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtalen og kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å 

godkjenne avtalen.» 
 
Vurdering: 
 
Det er ut fra kommunestyrets vedtak utarbeidet en kjøpekontrakt og som følger vedlagt. Kjøpekontrakten har 
vært forelagt grendalaget som har gitt tilbakemelding om at kontrakten vil bli signert slik den nå foreligger.  
 
Nødvendig tom til bygningen er vist på kart som medfølger kontrakten. Her er bl.a. idrettsplassen ikke medtatt i 
salget. Det er kun nødvendig tomt på sør og østsiden av skolen som overføres til grendalaget og denne er på ca. 
5 daa. 
 
I avtalen er inntatt bestemmelser om et årlig tilskudd som tilsvarer renter og avdrag på et lån på kr. 1 mill. Ellers 
er det i avtalen pkt. 13 tatt inn en bestemmelse at kjøper forplikter seg til utleie av base til hjemmesykepleien 
dersom dette fortsatt er ønskelig, samt leie av areal til skoleformål dersom det på nytt blir opprettet skole på 
Sula. 
 
Videre har selger forkjøpsrett på markedsvilkår på bygningen m/tomt såfremt kjøperen senere måtte ønske eller 
ser seg nødt til å avhende den. 
 
Rådmannen tilrår at kjøpekontrakten m/kartvedlegg godkjennes som fremlagt. 
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FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER - SAMEIEAVTALE/FORVALTNINGSAVTALE  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommunestyre viser til forslag til sameieavtale og forvaltningsavtale mellom Frøya kommune og 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune vedr. Frøya kultur- og kompetansesenter. 
 
Kommunestyret godkjenner de fremlagte avtalene. Det må imidlertid avklares om bestemmelsene i pkt. 8 
i signert avtale fra april 2012, skal inntas som eget pkt. forvaltningsavtalen. Dette må i tilfelle tas inn i 
forvaltningsavtalens §5 som regulerer den enkelte part sin andel av FDV-kostnadene i forhold 
deltakernes arealandeler. 
 
Vedlegg: 
 
Forslag til Sameieavtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune 
Forvaltningsrettslig fordeling av myndighet, oppgaver og ansvar ved Frøya kultur og kompetansesenter. 
Samarbeidsavtale mellom STFK og FK, datert april 2012 
 
Saksopplysninger:   
 
I april 2012 ble det signert samarbeidsavtale mellom Frøya kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune 
vedrørende bygging av Frøya kultur og kompetansesenter. Avtalen følger vedlagt. Denne avtalens pkt. 9 har 
følgende ordlyd: 
«Organisering av forvaltning, drift- og vedlikehold av bygningsmassen skal avtales mellom partene i egne 

avtaler.» 

 

Videre er det i avtalens pkt. 8 sagt noe om sambruksarealet, samt uteområdet er omtalt i  
pkt. 10. Det er i pkt. 12 inntatt bestemmelser vedrørende et mulig salg av eiendommen i fremtiden. 
 
Ut fra den signerte avtalens pkt.9 har så Frøya kommune(FK) og Sør-Trøndelag Fylkeskommune(STFK) hatt 
forhandlinger vedrørende avtaler for å regulere eierforhold og ikke minst forvaltningrettslig fordeling av 
myndighet, oppgaver og ansvar for drift av bygningen. Det er ut fra dette utarbeidet to avtaler som nå legges 
frem for godkjenning. 
 
Vurdering: 
 
Sameieavtalen er regulert av Lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6(sameieloven) I denne avtalens §4 er inntatt 
de ideelle eierandeler for henholdsvis FK og STFK. Dette er i samsvar med de arealer som nå er bygget. I 
avtalens §5 er så omtalt samarbeid om drift og vedlikehold. 
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til sameieavtalen, da denne regulerer forholdet på eiersiden 
mellom FK og STFK som er i samsvar med inngått avtale i 2012. 
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Når det gjelder forvaltningsavtalen så ble det tidlig i samtalene med STFK ytret ønske fra FK at 
fylkeskommunen foresto den tekniske driften og vedlikeholdet av bygget. Dette ikke minst ut fra det forhold at 
STFK har personell både på teknisk drift/vedlikehold og renhold hvor deler av stillingene vil bli overtallig 
dersom de kun skal drifte fylkeskommunen sin bygningsmasse. En deling av drift/vedlikehold vil også bli 
utfordrende, da det her må trekkes klare skillelinjer hva som er hver av deltakerne i sameiet sitt ansvar. Dette kan 
bli svært krevende og det vil være langt lettere ved at en part har alt ansvar og utgiftene fordeles etter antall 
kvadratmeter for hver av partene i sameiet.  
 
Med bakgrunn i dette er det nå utarbeidet en forvaltningsavtale hvor det forutsettes at STFK har drifts- og 
vedlikeholdsansvaret mot refusjon fra FK for sin del av arealet. Det må også tillegges at både FK og STFK er 
opptatt av at det avsettes midler til fremtidig vedlikehold av bygningsmassen. Dette for at man skal kunne bygge 
opp et vedlikeholdsfond som kan møte det fremtidige vedlikeholdsbehovet uten at man må foreta bevilgninger 
når slike behov dukker opp. Ved bruk av vedlikeholdsfond vil man kunne få forutsigbare bevilgninger til drift- 
og vedlikehold av bygningen og dermed også bedre forutsetninger for budsjett- og økonomiplan. 
 
Rådmannen er noe usikker på om forvaltningsavtalen også må inneholde bestemmelsen i pkt. 8 i avtalen fra 
2012. Dette gjelder STFK sin betaling for sambruksarealet, da det her skal betales FDV-kostnad for 
sambruksarealet som eies av Frøya kommune. Dette må derfor nærmere avklares før avtalens signeres. 
Rådmannen vil derfor følge opp dette punktet overfor fylkeskommunen. 
 
Rådmannen vil tilrå at avtalene godkjennes som fremlagt med det forbehold som er nevnt vedrørende spørsmålet 
omkring pkt. 8 i signert avtale fra 2012. 
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KVERVA(HOLAHAUAN) BOLIGFELT - FORPRSOJEKT  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det vises til forprosjekt for utbygging av Kverva(Holahauan) boligfelt med kostnadsoverslag for 
utbygging både eksternt og internt i boligfeltet. 
Formannskapet er av den oppfatning at det er viktig å tilrettelegge eneboligtomter i området i samsvar 
med reguleringsplanen, slik at man har tilbud om kommunale tomter også i Kverva/Nordskag-området. 
Dette ikke minst sett i forhold til at man har besluttet utbygging av Nordskag oppvekstsenter. 
 
Formannskapet ber om at det snarest inngås forhandlinger med grunneierne om erverv av nødvendig 
tomteareal og at feltet detaljprosjekteres frem til og med utarbeidelse av anbudsdokumenter. Så snart 
kjøpekontrakter med grunneierne er godkjent utlyses tomtene på det åpne markedet for å få en oversikt 
over interessen for tomtekjøp. Utbygging av feltet avventes inntil frist for påmelding for kjøp av tomt er 
utgått. 
 
Vedlegg: 
 
Reguleringsplan for Holahauan boligfelt 
Forprosjekt for utbygging av Holahauan boligfelt, datert 20.05.2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Reguleringsplan for Holahauan boligfelt(Kverva) ble egengodkjent i 2009.  Feltet omfatter totalt 17 nye 
boligtomter med en tomtestørrelse på 1 – 1,2 daa.  
 
Det er nå utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur for feltet og forprosjektet legges nå frem for 
godkjenning.  
 
Vurdering: 
 
Ved andre utbygginger av boligfelt i kommunen er kostnadene til hovedveg inn til første 
tomta(reguleringsgrensa) ikke fordelt på tomtene, men bekostet av kommunen fullt ut. Det samme gjelder 
hovedvannledning og hovedkloakk inn til reguleringsgrensa. Disse kostnadene er dekket over VAR-området. 
 
Med dette som utgangspunkt er det følgende kostnadsoppsett for utbygging av feltet: 
 
 Hovedveg   : kr.    897.150,- 
 Hovedvannledning  : kr.    299.000,- 
 Hovedkloakk   : kr. 1.404.750,- 
 Infrastruktur internt i feltet  : kr. 5.873.925,- 
 Totalt ekskl. mva   : kr. 8.474.825,- 
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Med 17 tomter betyr dette en tomtekostnad på kr. 350.000,- for infrastrukturen. I tillegg kommer råtomtpris, 
gebyrer for deling, kartforretninger og tinglysing. Skal man også ta med kommunens rentekostnader for den 
forskottering av utbyggingen kommunen foretar på lignende måte som for Beinskardet, vil man komme opp i en 
tomtepris på 450- 500.000,- alt avhengig av hvilke pris det blir for erverv av boligområdet. 
 
Med bakgrunn i de høye utbyggingskostander pr. tomt er det foreløpig ikke oppstartet forhandlinger med 
grunneierne i området om kjøp av tomtefeltet. Dette med bakgrunn i at man faktisk da i ytterste konsekvens kan 
sitte med et boligfelt som ikke blir utbygd eller hvor man ikke får solgt tomter pga. tomteprisen. 
 
Administrasjonen har hatt en telefonisk henvendelse om kjøp av tomt i området. Det ble allerede da antydet en 
tomtepris på rundt kr. 450.000,- og vi fikk da til svar at det var helt uaktuelt å kjøpe tomt i området til denne 
prisen. Tomtefeltet har ikke vært ulyst på det åpne marked, da vi ikke har tomteprisen klar før nå. Rådmannen 
mener at man kanskje bør kunngjøre ledige tomter i feltet og med en tomtepris på kr. 450.000,- for å få en 
oversikt over interessen. Dersom man foretar en slik kunngjøring så må man holde fast ved denne tomteprisen, 
selv om anbud på et senere tidspunkt viser en høyere kostnad. 
 
Med en total utbyggingskostnad på ca. kr. 8,5 mill og med tillegg av tomtekjøpet, så vil dette bety en stor 
økonomisk utgift for kommunen dersom man ikke får solgt tomtene. Det kan her vises til utbygging av Nordskag 
boligfelt og Dyrøy boligfelt som ble utbygd på slutten av 80-tallet og hvor man til slutt måtte la tomtene gå 
gratis. Selv med gratis tomter var det vanskeligheter med å få «kjøpere» til tomtene. Det må her tillegges at 
Holahauan boligfelt vil være mere attraktivt enn tidligere tomtefelt på Nordskag og Dyrøy, i og med at tomtene 
er sjønære og ikke minst har sjøutsikt. 
 
Rådmannen finner det naturlig å få en avklaring med formannskapet om kommunen ut fra den kjennskap vi har 
til utbyggingskostnaden vil igangsette erverv av området og videre prosjektering og utlysing av utbygging på 
anbud.  
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STØTTE TIL ØKT BREDBÅNDSKAPASITET PÅ SISTRANDA  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune er villig til å bidra med inntil 100 000 kroner hvis Frøya kommune får tilslag på sin 
søknad om støtte til bredbåndsutbygging på Sistranda. Midlene tas fra disposisjonsfondet. 
 
Saksopplysninger:   
 
Det jobbes med en søknad til Post og teletilsynet om en bredbåndsutbygging på Frøya. Søknadsfristen for denne 
utlysningen er 6. juni. Tilskuddsordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende 
bredbåndstilbud av god kvalitet. Den offentlige støtteordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder 
hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd. 
  
Det er også mulig å søke om støtte til utbygging av økt bredbåndskapasitet i områder med et eksisterende tilbud, 
men hvor kapasiteten er lav og det ikke forventes kommersiell utbygging av høyhastighetsbredbånd i de 
nærmeste årene. 
 
Evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte  
Tildeling av bredbåndsmidler vil baseres på følgende tildelingskriterier:  
1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet  
2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt  
3. Lokal medfinansiering  
4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført  
5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud  
6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere 
næringsliv og besøkende  
 
De forskjellige kriteriene vektes slik: 
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Søkere som får tilskudd fra Post og teletilsynet må deretter legge ut prosjektet på anbud. Som et ledd i 
søknadsprosessen er søker pålagt å undersøke om det finnes leverandører som planlegger utbygginger i de 
områdene som er aktuelle. Hittil har kun Telenor informert om at de har planer for utbygginger på Frøya. Frøya 
kommune har hatt møte med Telenor for å høre om disse planene. 
 
Gjeldende planer 
Telenor har 7 sentraler på Frøya. Gurvikdal sentral er planlagt oppgradert første halvår 2014. Dyrvik, Flatval, 
Hamarvik, Mausundvær, Nordskaget og Skjønhalsen er planlagt oppgradert andre halvår 2014. Dette betyr at det 
vil være mulig å levere 40 mbit på linjelengder inntil 700 meter og 30 mbit på linjelengder inntil 1000 meter på 
disse sentralene. Denne løsningen er basert på bruk av eksisterende kobberlinjer og ses på som en 
kostnadseffektiv måte å oppgradere bredbåndstilbudet på. Telenor kunne også fortelle at de anbefalte oss å søke 
om støtte fra Post og teletilsynet til etablering av to fibernoder på Sistranda som skal kunne øke kapasiteten. De 
anslo at et slikt prosjekt ville for de koste ca. 300 000 kroner. 
   
 
Vurdering: 
 
På bakgrunn av hvor Telenor har planlagt sine oppgraderinger er det et område med stor befolkningstetthet som 
ikke er del av Telenors planer, Sistranda. Rådmannen har derfor valgt å prioritere Sistranda i årets søknad til 
Post og teletilsynet. Det vil komme flere utlysninger fra Post og teletilsynet, men i denne omgang har valget falt 
på Sistranda. Det er ønskelig med en oppgradering på Sistranda på lik linje med de andre tettstedene på Frøya. 
Det er derfor planlagt å søke om et prosjekt som gir et minimumstilbud om 30 mbit/s. Signalene fra 
Fylkeskommunen er at hvis vi går inn med ca. 30% av kostnaden på prosjektet får vi full score på kriteriet om 
egenfinansiering. Rådmannen anbefaler derfor at Frøya kommune er villige til å bidra med inntil 100 000 kroner 
hvis kommunen får tilslag på sin søknad om støtte til bredbåndsutbygging på Sistranda. Midlene tas fra 
disposisjonsfondet. 
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/ Kommunestyret  
 
 
MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommunestyre vedtar flg. møteplan for Formannskapet og Kommunestyret, 
for 2. halvår 2014: 
 
Utvalg August September Oktober November Desember 
KST 28.08. 25.09. 30.10. 27.11. 11.12. 
FSK 12. 08. 02. 16. og 30. 09 14.10. 04.  17. og 18.11. 02.12. 
 
Budsjettmøte FSK  mandag 17. og tirsdag 18. november. 
Budsjettmøte KST  11. desember. 
 
*1)   Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl. 10.00  
*2)   Formannskapets møter holdes på  Tirsdager  med møtestart     kl. 09.00 
*3)   Hovedutvalg for forvaltning sine møter Torsdager med møtestart kl. 09.00 
*4)   Hovedutvalg for drift sine møter  Tirsdager med møtestart kl. 09.00 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
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RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.05.14  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 27.05.14 godkjennes som framlagt. 
 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 27.05.14. 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
 

Formannskapet: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

Møtedato: 
27.05.2014 

Møtetid: 
09.00 – 14.45 

Av utvalgets medlemmer møtte 
6 av 7  

Fra og med sak:  81/14 
Til og med sak:  84/14 

 
 

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 
 

Ap/Høyre: 
 Berit Flåmo, ordfører 

Martin Nilsen, varaordfører   
Kristin Reppe Storø 
Helge Borgen 
 

Frp/Sp: 
Vivian Dolen Sørdal 
Aleksander Søreng 
 

Venstre: 
Arvid Hammernes 
 
 

 
Faste representanter med forfall: 
 
 Frp/Sp: 

Vivian Dolen Sørdal 
 

 
Vararepresentanter som møtte: 
 
 Frp/Sp: 

Ingen. 
 

 
Merknader: 
 
1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 
2. Ordfører Berit Flåmo tiltrådte møte kl. 09.40 under deler av rådmannens orientering. 
3. Repr. Kristin Reppe Storø fikk innvilget permisjon fra kl. 13.00. 
4. Fylkesmannen v/Frode Rabben og Stule Lund møte kl. 13.15 under sak 84/14. 

 
 
Underskrift: 
 
 
 
 

Berit Flåmo Aleksander Søreng 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 
 
Utvalg  : Formannskapet 
Møtedato: 27.05.2014 
 
 
SAKSLISTE 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
  Innhold 
 
81/14 14/548   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.05.14  
 

82/14 14/590   

 HØRING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL HITRA  
 

83/14 14/588   

 ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

84/14 14/589   

 RÅDMANNENS ORIENTERING  
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81/14  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.05.14  
 
 
Vedtak: 
 

Protokoll fra møte 06.05.14 godkjennes som fremlagt. 
 

Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 06.05.14 godkjennes som fremlagt. 

 
  
82/14  

HØRING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL HITRA  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune tar det oversendte planforslaget: «Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014 – 
2026» fra Hitra kommune, til orientering. 
 

Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune tar det oversendte planforslaget: «Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014 – 2026» fra 
Hitra kommune, til orientering. 

 
  
83/14  

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Varden: Leder for NAV Elin Reppe orienterte om prosjektet som er opphørt, men som tidligere brukere vil ha 
tilbake. Formannskapet ber om at det kommer sak til politisk behandling. 
 
Ordføreren ønsker at formannskapet tar en tur til Titran siste møte før sommeren med omvisning på Stabben fort 
med Harald Gautvik som guid. 
 
Trafikkrådet har avviklet et møte.  Brev til ATB er under utarbeidelse. 19. juni kommer ATB til Frøya. 
 
Ønsker Leder av FUR kommer på neste formannskapsmøte. 
 

 
84/14  

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 

Orientering fra rådmann: 
 
• Orientering/drøfting - Utkast Planprogram. 

• Orientering/drøfting - Utkast til Kulturplan v/rådmannen som gikk gjennom høringsdokumentet av 
25.05.14. 

• Orientering/drøfting - Midlertidig barnehage på Nordskag.  Valen og Klubben jobbes det videre med. Leie 
av midlertidig lokaler ligger ikke i budsjettet for renovering av Nordskag oppvekstsenter. Ønsket er å bruke 
det kommunale rekkehuset på Nordskag som Salmar per i dag leier.  Formannskapet er klare på at Salmar 
øyeblikkelig tømmer rekkehuset for leietakere. 

• Drøfting Delegasjonsreglement v/seniorrådgiver Sigbjørn Hellevik og rådmannen. 
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• Drøfting Møtereglement v/seniorrådgiver Sigbjørn Hellevik og rådmannen. 

• Saman om en betre kommune.  Prosjektleder Jan Otto Fredagsvik orienterte fra prosjektet. Kartlegging 
pågår. 

• Orientering – organisasjonsendringer. 
 
Seniorrådgiver Jan Otto Fredagsvik orienterte om arbeidet med jubileumsboka. Stoffet er så omfattende at det 
blir 2 bøker.  Bok nr. 2 vil i all vesentlig handle om skolehistorien på Frøya. Målet er at bøkene skal være klar til 
6. september 2014. 
 
Fylkesmannen v/Frode Rabben og Stule Lund møtte og ga en input i forhold til høstens budsjettprosess. 
Rådmannen ba om signal som tilkommer administrasjonen før budsjettarbeidet starter for fullt. Arbeidsplan ble 
omdelt. Formannskapet ønsker etatslederne møter for å orientere om sine virksomheter. 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/648    
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DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG 
ORGANISASJONER 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet fordeler drift- og aktivitetstilskudd til lag og organisasjoner for 2014 
som følger: 
 

Lag Type lag 
aktive 
medl. 2013 2014 

  u/ 25 år    

Frøya IL Idrettslag 313 100 000 105 000 

Mausund IL Idrettslag 75 22 000 25 000 

Nabeita IL Idrettslag 50  37 000 

Frøya Fotballklubb Fotballklubb 111 25 000 28 000 

Frøya/Hitra tekwon-do Spesialklubb 16 9 000 6 000 

MNMK Frøya Motorsport 24 25 000 8 000 
Frøya 
Sportsdykkerklubb Sportsdykking 9 5 000 3 000 

Frøya Teaterlag Teater/revy 0 9 000 2 750 

Sørburøy Skolekorps Korps 9  3 000 

Sangkoret Havdur Blandakor 4 2 000 1 000 

Sistranda Mannskor Mannskor 0 2 000 1 000 

Frøya Musikklag Musikklag 0  500 

Frøya Turlag Friluftsliv 12 9 000 2 750 

Frøya Kystlag Slipp/Norddyrøy 0 1 000 500 

Folkeakademiet Frøya Kulturfiormidling 0 1 000 500 

Klubben Grendalag Grendalag 0  7 500 

Grendalaget Lyngblomst Grendalag 0  7 500 

Dyrøy Grendalag Grendalag 0 7 000 7 500 

Sørburøy Velforening Grendalag 0 7 000 7 500 

Skljømhals Kretslag Grendalag 0 7 000 7 500 

Stølan Kretslag Grendalag 0  7 500 

Nesset Grendalag Grendalag 0 7 000 7 500   



Uttian Grendalag Grendalag 0 7 000 7 500 

Daløy grendalag Grendalag 0  7 500 

Sauøy Velforening Grendalag 0  7 500 

Hørselshemmedes HLF interesseklubb   500 

NHF Frøya og Hitra handicaplag   500 

     

   245 000 300 000  
 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
Tilskuddene er bekjentgjort i pressen samt på Frøya kommunes hjemmeside. I tillegg har vi 
gjennom Frøya Frivilligsentral sendt ut melding og flere påminninger til alle lag og 
organisasjoner i kommunen. 
Årets søknadsmasse talte 25 og rådmannen har valgt å innstille alle. 
På bakgrunn av at formannskapet har gitt sin tilslutning til å prioritere satsing på barn og 
unge samt folkehelse har rådmannen valgt å prioritere idretten, andelen ligger på omtrent 
samme andel av total pott som tidligere år. Tilskuddene til idretten er gjort på innrapportert 
aktive under 25 år.  Tilskudds beløp til de grendalag som har søkt er økt med kr. 500 fra 
2013. Rådmannen har valgt å innstille på samme beløp til alle grendalag. 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen har som tidligere år valgt å prioritere idretten høyt da det er innenfor disse 
lagene aktiviteten blant barn og unge er størst. Etter opplysninger rådmannen har innhentet 
deltar over 800 barn og unge innen idrettsaktiviteter på Frøya. Dette er i tråd med signaler fra 
formannskapet som under behandling av Kvalitetsløft Frøya sa seg enig i at «barn og unge» 
samt «folkehelse» skulle prioriteres. 
Grendelagene får økt sitt tilskudd fra kr. 7 000 til kr. 7 500 fra 2013 til 2014. Disse lagene 
gjør en stor innsats for befolkningen i grendene og deres arbeid omfatter alle aldersgrupper 
og ofte med et spesielt fokus på tilflyttere. Grendelagene er viktig for Frøya samfunnet. 
En del av søknadene er kommet inn etter fristens utløp, men rådmannen har behandlet disse 
da det her dreier seg om organisasjoner som drives på frivillig basis. 
Rådmannen har valgt å foreslå tildeling til alle som har søkt. Videre ber rådmannen om at det 
i 2015 settes av en egen pott til idretten som Frøya Idrettsråd kan ha som ansvar å fordele, 
med kommunal bistand i saksforberedelser og annonsering. 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arthur Gipling Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 13/1187    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

STIFTELSEN HALTEN NDM - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL 

GJENNOMFØRING OG INNFASING AV UTVIKLINSPLAN  
 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Søknaden innvilges og har dekning i budsjettet for 2014 og i langtidsplan for 214 – 

2017. 
 

 

Vedlegg: 
 

Søknad fra Stiftelsen Halten, Nekolai Dahls Minne 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet 

Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen. Stiftelsen skal bidra til å vedlikeholde 

og utvikle øygruppen og fiskeværet Halten til et levende og aktivt kystkulturminne, samt 

legge til rette slik at historisk og ny viten kan formidles og utvikles. Virksomheten kan drives 

selvstendig eller i samarbeid med andre. 

 

Etter at Halten var fraflyttet, besluttet disponent Torstein Erbo i firmaet Nekolai Dahl å kvitte 

seg med eiendommene i Frøya, og bød fram Halten for salg. Fylkeskommunen, som hadde 

forkjøpsrett fikk tilbud, men Erbo forlangte 2 mill kr, og det kunne ikke Fylkeskommunen 

betale. 

 

Erbo ønsket imidlertid sterkt at Halten skulle bli i offentlig eie og fullt tilgjengelig for 

allmennheten i framtida. Derfor tilbød han etter en tid å donere alle eiendommene til en 

offentlig stiftelse, forutsatt at stiftelsen oppnådde et grunnkapitalfond på 2 mill kr. Det ble 

oppnevnt et interimstyre som fikk i oppdrag å forberede dannelsen av Stiftelsen Halten, 

Nekolai Dahls Minne. Det lyktes å skaffe vel 1,4 mill kr til grunnkapital i stiftelsen, og både 

fylkeskommunen og Erbo godtok dette. Dermed var grunnlaget for stiftelsen lagt, og 

stiftelsesmøtet ble holdt i Trondheim 29. november 1991. 

 



 

Vurdering: 
 

Styret har de seinere år jobbet systematisk for å sikre en økonomisk forsvarlig drift av 

Stiftelsen Halten NDM, og å sikre fremtidig dugnadsinnsats. For å ivareta og sikre videre 

utvikling av Halten, så er stiftelsen helt avhengig av økonomiske bidrag fra andre. Frøya 

kommune er av den oppfatning at stiftelen jobber målrettet og aktivt for å ivareta fiskeværet 

på en god måte og Frøya kommune stiller seg derfor positive til å bidra til at stiftelsen når 

sine mål. 

 

Vedtaket ble i langtidsplan 2012-2015 budsjettert under Kultur med følgende kto. 

14701.4100.385 med total kr. 475.000,-, og det er ikke foretatt reduksjon av denne i budsjett 

2014 og økonomiplan 2014-2017. 

 

Konklusjonen blir at dersom søknaden for ny periode vedtas ligger dekningen i budsjett 2014 

og økonomiplan 2014-2017 i kto. 14701.4100.385. 

 

 

 

 



































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: P24  

Arkivsaksnr.: 13/988    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

 

 

EVT. OVERTAKELSE OG UTBEDRING AV SØRBURØY KAI  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Det vises til utredning vedrørende utbedring av kaier i øyrekka, samt krav og forhandlinger 

mellom Frøya kommunen og Froan Forretningsdrift A/S om overtakelse av kaia på Sørburøy. 

 

Kommunen er imidlertid innstilt på å forestå utbedring av kaia slik AtB har krevd og vil 

dekke sin del av investeringen på inntil 50% begrenset oppad til kr. 120.000,-. Det inngås 

avtale med Froan Forretningsdrift A/S om tillatelse til denne utbedringen, samt avtale om 

anløpsavgift som dekker selskapets drift-/og vedlikeholdsutgifter til kaia. Det må på forhånd 

avklares forholdet omkring nødvendigheten av kaiekspeditør med AtB og fylkeskommunen.   

 

Videre inngås avtale mellom kommunen og fylkeskommune/AtB som regulerer 

anløpsavgiften tilsvarende avtalen inngått mellom kommunen og FF. 

 

 

Vedlegg: 
Verdivurdering utarbeidet av NITO-takst, datert 07.05.2014 

Saksprotokoll fra Fylkesutvalget den 08.04.2014 

Særutskrift fra møte i kommunestyret den 27.02.214, sak 5/14 

Brev fra Froan Forretningsdrift A/S, datert 09.07.2013 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

I forbindelse med ny båt i øyrekka er det fra AtB og Sør-Trøndelag fylkeskommune kommet 

krav om utbedringer av kaiene i øyrekka. Dette gjelder Sauøy, Sørburøy, Gjæsingen. 

Bogøyvær og Sula kai. Det er nå foretatt midlertidige utbedringer på Gjæsingen og 

Bogøyvær, mens man for Sauøy har forslag til løsning på eksisterende kai, men det må 

avklares med AtB og fylkeskommunen om de godkjenner denne løsningen for at båten skal 

anløpe kaia. Dette vil bli avklart i løpet av neste uke. 

 



For Sørburøy kai er det beregnet en utbedringskostnad på kr. 170.000,- inkl. mva. Det er 

mottatt henvendelse fra Froan Forretningsdrift A/S i juli 2013 om overtakelse av kaia som 

følge av at kaia går med underskudd og som går utover selskapets egenkapital. De søkte i 

2013 Frøya kommune om tilskott til drift av kaia, men fikk avslag på denne søknaden og 

med bakgrunn i dette har de derfor bedt om forhandlinger med kommunen om overtakelse av 

kaia. 

 

Vurdering: 

 
Det ble den 8. mai gjennomført forhandlinger med Froan Forretningsdrift A/S(FF) om 

kommunal overtakelse av kaia. Fra kommunen møtte teknisk sjef og juridisk rådgiver. Fra 

selskapet møtte Styret. 

 

Fra FF ble det orientert om økonomien i forbindelse med drift av kaia. For anløpet betaler 

fylkeskommunen kr. 90.000,- pr.år + mva. Denne betalingen er sammensatt med kr. 60.000,- 

til ekspeditør og kr. 30.000,- til selve kaileien som skal dekke drift- og vedlikeholdskstnader. 

Dette er eneste inntekt selskapet har for bruk av kaia. Denne prisen har også vært fast siden 

2006. 

 

FF har fått gjennomført takst for kaia m/kaiskur og markedsverdien er vurdert til  

kr. 1.000.000,-. Dette er også fremsatt som krav fra selskapet for at kommunen skal overta 

kaia. I tillegg krever de at ekspeditøren på kaia må fortsette for å kunne ekspedere og ta i mot 

gods over kaia. Slik det ble fremstilt i forhandlingsmøte så er forholdet slik at FosenNamsos 

Sjø ikke kan ha en person på land som tar imot godset eller har mulighet til å være på land 

når gods skal tas om bord. Administrasjonen har foreløpig ikke avklart spørsmålet om det er 

nødvendig med ekspeditør på kaia, men dette vil bli tatt opp i møte med AtB og 

fylkeskommunen. 

 

Når det gjelder overtakelsessummen på kr. 1 mill, så ligger dette langt over hva som kan 

forsvares når det gjelder inntjening over kaiavgifter og man i tillegg skal ha lønn til 

ekspeditør. I henhold til vedtaket i fylkesutvalget så vil fylket gi et tilskudd på inntil 50% av 

utbedringskostnaden eks. mva oppad begrenset til kr. 120.000,- for kaia på Sørburøy. Dette 

betyr at selve overdragelsessummen på kr. 1 mill vil det ikke bli gitt tilskudd til. Dette 

kommer frem i vedtakets pkt. 4, hvor det står at kaiavgift for drift- og vedlikehold skal ikke 

dekke kommunens investeringsdel. Dette betyr også at en kjøpesum på kr. 1 mill ikke vil 

være grunnlag for beregning av kaiavgift i likhet med kommunens del av utbedringen som 

utgjør kr. 120.000,-.  

 

En overtakelse av kaia til den pris som er fremsatt fra FF og med de utbedringer som skal 

foretas, så vil dette bety en direkte utgift for kommunen til dekning av renter og avdrag på 

låneopptak på totalt kr. 1.120.000,-. 

 

Rådmannen vil påpeke at hele ruteopplegget i øyrekka er et fylkeskommunalt ansvar. Det er 

klart at kommunen har et samfunnsansvar for å ivareta kollektivtilbudet i øyrekka bl.a. ved å 

ha tilfredsstillende anløpskaier. Det må imidlertid være en forutsetning at driften av kaiene 

inklusive kapitalkostnader fullt ut dekkes ved anløpsavgifter. Med en kjøpesum på kr. 1 mill 

vil disse anløpsavgiftene bli forholdsmessig høye. Det vil være bedre økonomi i at FF 

beholder eiendomsretten til kaia og at kommunen inngår en avtale om nødvendig utbedring 

m/tilskudd fra fylkeskommunen.  



 

Videre inngår Frøya kommune avtale med Froan Forretningsdrift A/S om drift av kaia, hvor 

det fastsettes en anløpsavgift som dekker drift- og vedlikeholdskostnader. I og med at 

fylkeskommunen/AtB kun vil ha avtaler med kommunen vedrørende anløpsavgifter/drift av 

kaier så må det også inngås avtale mellom kommunen og fylkeskommen som dekker fullt ut 

de utgifter til drift/vedlikehold som kommunens avtale med FF utgjør. Det må på forhånd 

avklares forholdet omkring nødvendigheten av kaiekspeditør med AtB og fylkeskommunen. 

Dette må kunne løses ved at mannskap på båten sørger for lossing og lasting fullt ut. Når så 

godset er kommet på kaia så er det selvsagt mottaker sitt ansvar og det er også avsender sitt 

ansvar å bringe godset ut på kaia slik at det tas om bord med båtens kran. 

 

Rådmannen vil derfor tilrå at kommunen ikke overtar kaia til den pris som Froan 

Forretningsdrift A/S har fremsatt på kr. 1 mill. Kommunen er imidlertid innstilt på å forestå 

utbedring av kaia slik AtB har krevd og vil dekke sin del av investeringen på inntil 50% 

begrenset oppad til kr. 120.000,-. Det inngås avtale med Froan Forretningsdrift A/S om 

tillatelse til denne utbedringen, samt avtale om anløpsavgift som dekker selskapets  drift-/og 

vedlikeholdsutgifter til kaia. Videre inngås avtale mellom kommunen og 

fylkeskommune/AtB som regulerer anløpsavgiften tilsvarende avtalen inngått mellom 

kommunen og FF. 

 

 

 

 

 

 





























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: 610  

Arkivsaksnr.: 13/1053    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

 

 

AVHENDING AV SULA SKOLE-KJØPEKONTRAKT  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten m/kartvedlegg for overføring av 

Sula skole til Sula Grendalag for kr. 1,-.  

 

 

Vedlegg: 
 

Forslag til kjøpekontrakt m/kart over tomt 

Særutskrift fra kommunestyrets vedtak i møte den 12.12.2013 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

I kommunestyrets møte den 12.12.2013 ble det fattet følgende vedtak: 

 

«Frøya kommune som eier av Sula skole ser positivt på at Sula grendalag har planer for 

rehabilitering og en senere bruk av Sula skole til utvidelse av eksisterende grendahus.  

 

Kommunen vil derfor overføre eiendommen til Sula Grendalag for kr. 1,- Det inngås avtale 

med grendalaget som omfatter betingelser om rehabilitering og fremdrift av dette arbeidet, 

samt senere drift og vedlikehold av bygningsmassen. I samme avtale inngår det også 

bestemmelse om at kommunen dekker årlige kapitalkostnader for et lån på kr. 1 mill som 

tilsvarer de beregnede rivningskostnadene for bygget. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtalen og kommunestyret gir formannskapet 

fullmakt til å godkjenne avtalen.» 

 

Vurdering: 

 



Det er ut fra kommunestyrets vedtak utarbeidet en kjøpekontrakt og som følger vedlagt. 

Kjøpekontrakten har vært forelagt grendalaget som har gitt tilbakemelding om at kontrakten 

vil bli signert slik den nå foreligger.  

 

Nødvendig tom til bygningen er vist på kart som medfølger kontrakten. Her er bl.a. 

idrettsplassen ikke medtatt i salget. Det er kun nødvendig tomt på sør og østsiden av skolen 

som overføres til grendalaget og denne er på ca. 5 daa. 

 

I avtalen er inntatt bestemmelser om et årlig tilskudd som tilsvarer renter og avdrag på et lån 

på kr. 1 mill. Ellers er det i avtalen pkt. 13 tatt inn en bestemmelse at kjøper forplikter seg til 

utleie av base til hjemmesykepleien dersom dette fortsatt er ønskelig, samt leie av areal til 

skoleformål dersom det på nytt blir opprettet skole på Sula. 

 

Videre har selger forkjøpsrett på markedsvilkår på bygningen m/tomt såfremt kjøperen 

senere måtte ønske eller ser seg nødt til å avhende den. 

 

Rådmannen tilrår at kjøpekontrakten m/kartvedlegg godkjennes som fremlagt. 

 

 

 

 

 

 

















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/628    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER - 

SAMEIEAVTALE/FORVALTNINGSAVTALE  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommunestyre viser til forslag til sameieavtale og forvaltningsavtale mellom Frøya 

kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune vedr. Frøya kultur- og kompetansesenter. 

 

Kommunestyret godkjenner de fremlagte avtalene. Det må imidlertid avklares om 

bestemmelsene i pkt. 8 i signert avtale fra april 2012, skal inntas som eget pkt. 

forvaltningsavtalen. Dette må i tilfelle tas inn i forvaltningsavtalens §5 som regulerer den 

enkelte part sin andel av FDV-kostnadene i forhold deltakernes arealandeler. 

 

 

Vedlegg: 
 

Forslag til Sameieavtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune 

Forvaltningsrettslig fordeling av myndighet, oppgaver og ansvar ved Frøya kultur og 

kompetansesenter. 

Samarbeidsavtale mellom STFK og FK, datert april 2012 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

I april 2012 ble det signert samarbeidsavtale mellom Frøya kommune og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune vedrørende bygging av Frøya kultur og kompetansesenter. Avtalen følger 

vedlagt. Denne avtalens pkt. 9 har følgende ordlyd: 

«Organisering av forvaltning, drift- og vedlikehold av bygningsmassen skal avtales mellom 

partene i egne avtaler.» 

 

Videre er det i avtalens pkt. 8 sagt noe om sambruksarealet, samt uteområdet er omtalt i  

pkt. 10. Det er i pkt. 12 inntatt bestemmelser vedrørende et mulig salg av eiendommen i 

fremtiden. 

 



Ut fra den signerte avtalens pkt.9 har så Frøya kommune(FK) og Sør-Trøndelag 

Fylkeskommune(STFK) hatt forhandlinger vedrørende avtaler for å regulere eierforhold og 

ikke minst forvaltningrettslig fordeling av myndighet, oppgaver og ansvar for drift av 

bygningen. Det er ut fra dette utarbeidet to avtaler som nå legges frem for godkjenning. 

 

Vurdering: 

 
Sameieavtalen er regulert av Lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6(sameieloven) I denne 

avtalens §4 er inntatt de ideelle eierandeler for henholdsvis FK og STFK. Dette er i samsvar 

med de arealer som nå er bygget. I avtalens §5 er så omtalt samarbeid om drift og 

vedlikehold. 

Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til sameieavtalen, da denne regulerer 

forholdet på eiersiden mellom FK og STFK som er i samsvar med inngått avtale i 2012. 

 

Når det gjelder forvaltningsavtalen så ble det tidlig i samtalene med STFK ytret ønske fra FK 

at fylkeskommunen foresto den tekniske driften og vedlikeholdet av bygget. Dette ikke minst 

ut fra det forhold at STFK har personell både på teknisk drift/vedlikehold og renhold hvor 

deler av stillingene vil bli overtallig dersom de kun skal drifte fylkeskommunen sin 

bygningsmasse. En deling av drift/vedlikehold vil også bli utfordrende, da det her må trekkes 

klare skillelinjer hva som er hver av deltakerne i sameiet sitt ansvar. Dette kan bli svært 

krevende og det vil være langt lettere ved at en part har alt ansvar og utgiftene fordeles etter 

antall kvadratmeter for hver av partene i sameiet.  

 

Med bakgrunn i dette er det nå utarbeidet en forvaltningsavtale hvor det forutsettes at STFK 

har drifts- og vedlikeholdsansvaret mot refusjon fra FK for sin del av arealet. Det må også 

tillegges at både FK og STFK er opptatt av at det avsettes midler til fremtidig vedlikehold av 

bygningsmassen. Dette for at man skal kunne bygge opp et vedlikeholdsfond som kan møte 

det fremtidige vedlikeholdsbehovet uten at man må foreta bevilgninger når slike behov 

dukker opp. Ved bruk av vedlikeholdsfond vil man kunne få forutsigbare bevilgninger til 

drift- og vedlikehold av bygningen og dermed også bedre forutsetninger for budsjett- og 

økonomiplan. 

 

Rådmannen er noe usikker på om forvaltningsavtalen også må inneholde bestemmelsen i pkt. 

8 i avtalen fra 2012. Dette gjelder STFK sin betaling for sambruksarealet, da det her skal 

betales FDV-kostnad for sambruksarealet som eies av Frøya kommune. Dette må derfor 

nærmere avklares før avtalens signeres. Rådmannen vil derfor følge opp dette punktet 

overfor fylkeskommunen. 

 

Rådmannen vil tilrå at avtalene godkjennes som fremlagt med det forbehold som er nevnt 

vedrørende spørsmålet omkring pkt. 8 i signert avtale fra 2012. 

 

 

 

 

 

 





























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/629    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

KVERVA(HOLAHAUAN) BOLIGFELT - FORPRSOJEKT  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Det vises til forprosjekt for utbygging av Kverva(Holahauan) boligfelt med kostnadsoverslag 

for utbygging både eksternt og internt i boligfeltet. 

Formannskapet er av den oppfatning at det er viktig å tilrettelegge eneboligtomter i området i 

samsvar med reguleringsplanen, slik at man har tilbud om kommunale tomter også i 

Kverva/Nordskag-området. Dette ikke minst sett i forhold til at man har besluttet utbygging 

av Nordskag oppvekstsenter. 

 

Formannskapet ber om at det snarest inngås forhandlinger med grunneierne om erverv av 

nødvendig tomteareal og at feltet detaljprosjekteres frem til og med utarbeidelse av 

anbudsdokumenter. Så snart kjøpekontrakter med grunneierne er godkjent utlyses tomtene på 

det åpne markedet for å få en oversikt over interessen for tomtekjøp. Utbygging av feltet 

avventes inntil frist for påmelding for kjøp av tomt er utgått. 

 

 

Vedlegg: 
Reguleringsplan for Holahauan boligfelt 

Forprosjekt for utbygging av Holahauan boligfelt, datert 20.05.2014 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

Reguleringsplan for Holahauan boligfelt(Kverva) ble egengodkjent i 2009.  Feltet omfatter 

totalt 17 nye boligtomter med en tomtestørrelse på 1 – 1,2 daa.  

 

Det er nå utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur for feltet og forprosjektet 

legges nå frem for godkjenning.  

Vurdering: 

 
Ved andre utbygginger av boligfelt i kommunen er kostnadene til hovedveg inn til første 

tomta(reguleringsgrensa) ikke fordelt på tomtene, men bekostet av kommunen fullt ut. Det 



samme gjelder hovedvannledning og hovedkloakk inn til reguleringsgrensa. Disse 

kostnadene er dekket over VAR-området. 

 

Med dette som utgangspunkt er det følgende kostnadsoppsett for utbygging av feltet: 

 

 Hovedveg   : kr.    897.150,- 

 Hovedvannledning  : kr.    299.000,- 

 Hovedkloakk   : kr. 1.404.750,- 

 Infrastruktur internt i feltet : kr. 5.873.925,- 

 Totalt ekskl. mva  : kr. 8.474.825,- 

 
Med 17 tomter betyr dette en tomtekostnad på kr. 350.000,- for infrastrukturen. I tillegg 

kommer råtomtpris, gebyrer for deling, kartforretninger og tinglysing. Skal man også ta med 

kommunens rentekostnader for den forskottering av utbyggingen kommunen foretar på 

lignende måte som for Beinskardet, vil man komme opp i en tomtepris på 450- 500.000,- alt 

avhengig av hvilke pris det blir for erverv av boligområdet. 

 

Med bakgrunn i de høye utbyggingskostander pr. tomt er det foreløpig ikke oppstartet 

forhandlinger med grunneierne i området om kjøp av tomtefeltet. Dette med bakgrunn i at 

man faktisk da i ytterste konsekvens kan sitte med et boligfelt som ikke blir utbygd eller hvor 

man ikke får solgt tomter pga. tomteprisen. 

 

Administrasjonen har hatt en telefonisk henvendelse om kjøp av tomt i området. Det ble 

allerede da antydet en tomtepris på rundt kr. 450.000,- og vi fikk da til svar at det var helt 

uaktuelt å kjøpe tomt i området til denne prisen. Tomtefeltet har ikke vært ulyst på det åpne 

marked, da vi ikke har tomteprisen klar før nå. Rådmannen mener at man kanskje bør 

kunngjøre ledige tomter i feltet og med en tomtepris på kr. 450.000,- for å få en oversikt over 

interessen. Dersom man foretar en slik kunngjøring så må man holde fast ved denne 

tomteprisen, selv om anbud på et senere tidspunkt viser en høyere kostnad. 

 

Med en total utbyggingskostnad på ca. kr. 8,5 mill og med tillegg av tomtekjøpet, så vil dette 

bety en stor økonomisk utgift for kommunen dersom man ikke får solgt tomtene. Det kan her 

vises til utbygging av Nordskag boligfelt og Dyrøy boligfelt som ble utbygd på slutten av 80-

tallet og hvor man til slutt måtte la tomtene gå gratis. Selv med gratis tomter var det 

vanskeligheter med å få «kjøpere» til tomtene. Det må her tillegges at Holahauan boligfelt vil 

være mere attraktivt enn tidligere tomtefelt på Nordskag og Dyrøy, i og med at tomtene er 

sjønære og ikke minst har sjøutsikt. 

 

Rådmannen finner det naturlig å få en avklaring med formannskapet om kommunen ut fra 

den kjennskap vi har til utbyggingskostnaden vil igangsette erverv av området og videre 

prosjektering og utlysing av utbygging på anbud.  
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Saksbehandler:  Martin Østtveit-Moe Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/633    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
STØTTE TIL ØKT BREDBÅNDSKAPASITET PÅ SISTRANDA  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune er villig til å bidra med inntil 100 000 kroner hvis Frøya kommune 
får tilslag på sin søknad om støtte til bredbåndsutbygging på Sistranda. Midlene tas 
fra disposisjonsfondet. 

 
 
Vedlegg: 
 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
14/633-1 STØTTE TIL ØKT BREDBÅNDSKAPASITET PÅ SISTRANDA  

 
 
Saksopplysninger:   
 
Det jobbes med en søknad til Post og teletilsynet om en bredbåndsutbygging på Frøya. 
Søknadsfristen for denne utlysningen er 6. juni. Tilskuddsordningen skal bidra til at alle 
husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Den offentlige 
støtteordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene 
ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd. 
  
Det er også mulig å søke om støtte til utbygging av økt bredbåndskapasitet i områder med et 
eksisterende tilbud, men hvor kapasiteten er lav og det ikke forventes kommersiell utbygging 
av høyhastighetsbredbånd i de nærmeste årene. 
 
Evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte  
Tildeling av bredbåndsmidler vil baseres på følgende tildelingskriterier:  
1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet  
2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt  
3. Lokal medfinansiering  



4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført  
5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud  
6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere 
næringsliv og besøkende  
 
De forskjellige kriteriene vektes slik: 

 
Søkere som får tilskudd fra Post og teletilsynet må deretter legge ut prosjektet på anbud. Som 
et ledd i søknadsprosessen er søker pålagt å undersøke om det finnes leverandører som 
planlegger utbygginger i de områdene som er aktuelle. Hittil har kun Telenor informert om at 
de har planer for utbygginger på Frøya. Frøya kommune har hatt møte med Telenor for å høre 
om disse planene. 
 
Gjeldende planer 
Telenor har 7 sentraler på Frøya. Gurvikdal sentral er planlagt oppgradert første halvår 2014. 
Dyrvik, Flatval, Hamarvik, Mausundvær, Nordskaget og Skjønhalsen er planlagt oppgradert 
andre halvår 2014. Dette betyr at det vil være mulig å levere 40 mbit på linjelengder inntil 
700 meter og 30 mbit på linjelengder inntil 1000 meter på disse sentralene. Denne løsningen 
er basert på bruk av eksisterende kobberlinjer og ses på som en kostnadseffektiv måte å 
oppgradere bredbåndstilbudet på. Telenor kunne også fortelle at de anbefalte oss å søke om 
støtte fra Post og teletilsynet til etablering av to fibernoder på Sistranda som skal kunne øke 
kapasiteten. De anslo at et slikt prosjekt ville for de koste ca. 300 000 kroner. 
   
 



Vurdering: 
 
På bakgrunn av hvor Telenor har planlagt sine oppgraderinger er det et område med stor 
befolkningstetthet som ikke er del av Telenors planer, Sistranda. Rådmannen har derfor valgt 
å prioritere Sistranda i årets søknad til Post og teletilsynet. Det vil komme flere utlysninger 
fra Post og teletilsynet, men i denne omgang har valget falt på Sistranda. Det er ønskelig med 
en oppgradering på Sistranda på lik linje med de andre tettstedene på Frøya. Det er derfor 
planlagt å søke om et prosjekt som gir et minimumstilbud om 30 mbit/s. Signalene fra 
Fylkeskommunen er at hvis vi går inn med ca. 30% av kostnaden på prosjektet får vi full 
score på kriteriet om egenfinansiering. Rådmannen anbefaler derfor at Frøya kommune er 
villige til å bidra med inntil 100 000 kroner hvis kommunen får tilslag på sin søknad om 
støtte til bredbåndsutbygging på Sistranda. Midlene tas fra disposisjonsfondet. 
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Formannskapet 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

Hovedutvalg for forvaltning 

 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014  
 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommunestyre vedtar flg. møteplan for Formannskapet og Kommunestyret, 
for 2. halvår 2014: 
 
Utvalg August September Oktober November Desember 
KST 28.08. 25.09. 30.10. 27.11. 11.12. 
FSK 12. 08. 02. 16. og 30. 09 14.10. 04.  17. og 18.11. 02.12. 
 

Budsjettmøte FSK  mandag 17. og tirsdag 18. november. 
Budsjettmøte KST  11. desember. 
 

*1)   Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl. 10.00  
*2)   Formannskapets møter holdes på  Tirsdager  med møtestart     kl. 09.00 
*3)   Hovedutvalg for forvaltning sine møter Torsdager med møtestart kl. 09.00 
*4)   Hovedutvalg for drift sine møter  Tirsdager med møtestart kl. 09.00 
 

 

Vedlegg: 
 

Ingen 
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
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RÅDMANNENS ORIENTERING  
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