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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.09.14  
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 02.09.14 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 02.09.14. 
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INNLØSNING OG RIVING AV SISTRANDA SANITETSHUS  
 
 

Forslag til innstilling: 
 
Frøya Kommunestyre vedtar å overta Sanitetshuset på Sistranda vederlagsfritt. Det settes vilkår om at 
Sistranda Sanitetsforening fortrinnsvis selger løst/fast inventar videre til andre velforeninger og 
grendalag.    
 
Kommunestyret ser ingen nytte av bygningen ut fra tilstanden av bygningsmassen som er beskrevet i 
takst. Det vedtas derfor å rive bygningen og det må innhentes tilbud på riving.   
Saken legges frem for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet/rydding av tomt etter at anbud er 
innhentet. 
 

Vedlegg: 
 
1) Formannskapets vedtak av 06.11.2012 
2) Verditakst av 12.04.2014 
3) Referat av årsmøte i Sistranda Sanitetsforening. 
 

Saksopplysninger:   
 
Det vises til Formannskapets vedtak av 06.11.2012 der følgende vedtak ble gjort: ”Frøya Kommune går i dialog 
med Sistranda Sanitetsforening for å avklare om det er mulig å få til innløsning av bygningen.” Det vises til 
sakens vedlegg 1. 
 
Administrasjonen har heretter hatt møter med avviklingsstyre for foreningen ved Tommy Rodahl og Arne Petter 
Rabben og det er innhentet takst på bygget, det vises til sakens vedlegg 2. 
 
Det fremgår blant annet av taksten at bygningen er av eldre dato og at det registreres et noe akkumulert 
vedlikeholdelsesbehov. Dette gjelder spesielt taktekking men også andre deler har vedlikeholdelsesbehov. I 
taksten anslås at riving og rydding av tomten vil medføre en kostnad på ca. kr. 500.000 kr. for eier av bygningen. 
Verdikonklusjonen er heretter at bygget er verd kr. 0. 
 
Kommunen har mottatt kopi av årsmøte den 11.06.2014 i Sistranda Sanitetsforening, det vises til sakens vedlegg 
3. Det ble på årsmøtet enstemmig vedtatt å avvikle foreningen, hvorfor en fortsettelse av festekontrakten ikke er 
aktuell.  
 
Administrasjonen hadde den 9.9.2014 møte med Sanitetsforeningen ved Tommy Rodahl og Arne Petter Rabben, 
der saken ble diskutert og forhandlet. 
 
Det var enighet om at kommunen kan overta bygningen vederlagsfritt hensett til byggets stand og den kostnad 
det vil påføre kommunen å rydde tomta.  
 
Festet faller derfor nå tilbake på eieren Frøya Kommune. 
 
Sanitetsforeningen opplyste under møtet at det er noe inventar av verdi i bygningen og at man ønsker å selge 
dette videre til fortrinnsvis andre velforeninger og grendalag, som allerede har vist interesse for dette.  
 



Saknr: 154/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
16.09.2014 

Arkivsaksnr: 
12/1656 

Sak nr: 
154/14 

Saksbehandler: 
Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 
D41 &52 

Gradering: 
 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
154/14 Formannskapet 16.09.2014 
/ Kommunestyret  
 

 

SISTRANDA KIRKEGÅRD - KJØP AV AREAL  
 
 

Forslag til innstilling: 
 
Frøya Kommunestyre vedtar å erverve 240,8 m2 tilleggsareal til Sistranda kirkegård i samsvar med 
avholdt oppmålingsforretning. Kvadratmeterprisen på kr. 50,- pr. m2 godkjennes og kjøper betaler alle 
omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. Forutsetningen for kjøpet er at det utstedes skjøte uten noen 
form for heftelser eller klausuler. 
 

Vedlegg: 
 
Brev fra rettshjelpsfirmaet Terje Svendsen, datert 04.04.0214 
Kart i målestokk 1:500 
 

Saksopplysninger:   
 
Sistranda kirkegård ble fradelt fra Gnr. 22, bnr. 1 i 1917 og skylddelingsforretningen ble tinglyst med Gnr. 22, 
bnr. 4 som bruksnummer for kirkegården. Imidlertid ble aldri hjemmelen til eiendommen skjøtet over til 
kommunen, slik at hjemmelen på 22/4 fremdeles står på daværende eier av 22/1 Andreas K. Myhren. 
Nåværende eier Trond Sørdal har ønske om å rydde opp i dette forholdet og med bakgrunn i dette avholdt 
kommunen oppmålingsforretning over eiendommen.  
 

Vurdering: 
 
I skylddelingen fra 1917 er det oppgitt en størrelse på den fradelt parsell på 50x40 meter, dvs. 2000 m2. Ved 
oppmålingsforretningen høsten 2013 ble så arealet oppmålt og man fulgte da gjerdet som går rundt kirkegården. 
Dette medførte at arealet ble noe større og utgjør nå 2240,8 m2. 
 
Med bakgrunn i den nye oppmålingen ble det avholdt møte med eier Trond Sørdal og han mener at kommunen 
må erverve det overskytende arealet i forhold til skylddelingen av 1917. Han tilbyr å selge dette arealet til kr. 
50,- pr. m2 som totalt utgjør kr. 12.040,-. I tillegg kommer omkostninger ved oppmålingsforretningen og 
tinglysing av skjøte. I brevet fra rettshjelpsfirmaet Terje Svendsen er det fremsatt ønske om at det skal tinglyses 
en klausul om at gnr. 21, bnr. 4(kirkegården) skal falle tilbake til 22/1 når kirkegårdsdriften en  
Gang i fremtiden blir avviklet. En slik klausul kan ikke kommunen godta, da tilbakeføring av arealet til andre 
formål(landbruksdrift) styres av lovverket og ikke om bruken av kirkegården avvikles. Det er her snakk om 
fredningstid, festede graver m.m. Kommunen kan på ingen måte godta en slik klausul i skjøte og at skjøte må 
utstedes uten noen form for heftelser. 
 
Rådmannen tilrår at tilleggsarealet kjøpes til den pris som er foreslått. Når det gjelder dekning av kjøpesummen 
med omkostninger må dette tas fra ubundet kapitalfond. 
 
 
 



Saknr: 155/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
16.09.2014 

Arkivsaksnr: 
14/1109 

Sak nr: 
155/14 

Saksbehandler: 
Marit Wisløff Norborg 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
155/14 Formannskapet 16.09.2014 
/ Kommunestyret  
 

 

KOMMUNEREFORMEN 2016  
 
 

Forslag til innstilling: 
 

1. Blant formannskapets medlemmer nedsettes det en strategisk styringsgruppe. Formannskapet velger 
selv antall medlemmer. Rådmannen utpeker to administrative medlemmer inn i styringsgruppen. 
Styringsgruppen konstituerer seg selv. 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å nedsette en administrativ prosjektgruppe som arbeider ut i fra 
de bestillinger som kommer fra styringsgruppen.  

 

Vedlegg: 
 
1. Presentasjon fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
2. Prosjektplan for gjennomføring av kommunereformen i Sør-Trøndelag.  
 

Saksopplysninger:   
 
Regjeringen har i kommuneproposisjonen 2015 presentert innholdet i kommunereformen. Her presenteres en 

framdriftsplan som innebærer at kommunene fra august i år til mai 2016 skal ta stilling til hvem hver kommune 

eventuelt vil slå seg sammen med. Våren 2015 skal reformen summers opp i en egen stortingsmelding. Når 

Stortinget har behandlet denne meldingen vet vi hvordan de nye kommunegrensene blir og hvilke nye oppgaver 

de nye kommunene skal få.  

I 1995 vedtok Stortinget at alle endringer i kommunestrukturen skal bygges på frivillige sammenslåinger, det vil 

si at alle involverte kommuner må være enige om å slå seg sammen, for å gjennomføre en 

kommunesammenslåing. Denne premissen for endringer i kommunestrukturen er nå endret. I 

kommuneproposisjonen 2015 heter det:  

«I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner ikke 

skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn. I 

proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker fra de lokale 

vedtakene».  

Videre innfører regjeringen flere økonomiske virkemidler til de kommunene som slår seg sammen. Nye, større 

kommuner får dekket engangskostnader på 20 til 65 millioner kroner og de får en reformstøtte på 5 til 30 

millioner kroner. Hvor mye den nye kommunen får i støtte er avhengig av hvor mange kommuner som slår seg 

sammen og hvor stor den nye kommunen blir.  

Et flertall på Stortinget har sluttet seg til innholdet i kommunereformen, jf. Innst. 300 S 2013 – 2014.  

Regional og lokale prosesser 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt et oppdragsbrev til fylkesmennene om 

kommunereformen. Her skriver de følgende:  

«Statsråden vil over sommeren invitere alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å 

avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner».  

«Regjeringen ønsker at Fylkesmannen skal ha en sentral rolle i gjennomføringen av reformen, og ser det som 

ønskelig at Fylkesmannen samarbeider med KS regionalt om gjennomføringen. Flertallet i kommunal- og 

forvaltningskomiteen uttrykker i Inns. 300 S (2013 – 2014) at de er positive til at Fylkesmennene og KS får 

viktige roller i reformen. Det er et mål å sørge for gode og lokalt forankrede prosesser».  

«Departementet vil peke på at flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreker at «det er viktig at 

alle kommuner gjennomfører lokale prosesser knyttet til kommunereformen og melder tilbake innen fristen». 

Videre understreker flertallet at «Fylkesmennene må følge opp de kommunene som ikke på eget initiativ tar 

nødvendig lokal eierskap».  

Faser i kommunestrukturprosessen:  

1. Oppstartfase fram til 1. 
september 

- Avklaring av reformens innhold og verktøy.  

- Oppdragsbrev fra Regjeringen 

- Etablering av prosjektorganisasjon i fylket, dialog med KS og 
nabofylker.  

- Oppstartkonferansen med kommunene.  

- Brev til kommunene om oppdraget.  

2. Dialogfase fra september 
2014 til februar 2015 

- Avklaringer av geografiske retningsvalg på bakgrunn av 
tilrettelagt kunnskapsgrunnlag og prosesser i enkeltkommuner og 
mellom kommuner.  

- Vedtak i kommunestyrene til 1. februar.  

3. Utrednings- og 
utviklingsfase – to spor 

- Gjennomføring av avgrensa konsekvensanalyser/utredninger 
(utfra nasjonale mål og kriterier) 

- Forberedelse av sammenslåing.  

4. Beslutningsfase i 
kommunene 2015/vår 
2016. 

- To spor; a) kommuner som vil vedta sammenslåing innen høsten 
2015 og b) kommuner som vil fatte vedtak våren 2016.  

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag anbefaler Frøya kommune følgende prosess:  

- At kommunene, og først og fremst politikerne, «tar ballen» og setter i gang konstruktive prosesser.  

- At kommunene identifiserer mulighetsrommet.  

- «Storkommunene våre» tar initiativ og ivaretar en regional rolle 

- Spørre seg først: Hvorfor og hva er viktig.  

 

Konkret anbefaler Fylkesmannen at en må ta tak i følgende:  

1. Fremme sak til kommunestyret og få vedta en lokal prosjektorganisasjon.  

a. Vesentlig med avsatt prosjektlederressurs som kan legge til rette og være kontaktperson.  

b. Ha bredt sammensatt deltakelse (politikk, administrasjon, ansatte, samfunnsaktører).  

c. Planlegge selve prosessen utover høsten og videre.  

d. Avklare behov for kunnskapsgrunnlag.  

2. Planlegge arbeidsprosess i høst/vinter og dialog innad i egen kommune og med nabokommuner/region.  

3. Plan for innbyggerinvolvering.  
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Vurdering: 
 
Skal kommunene være med å påvirke hvordan kommunekartet i Trøndelag skal se ut i framtiden bør vi delta 

aktivt i den regionale og lokale prosessen som er varslet til å starte høsten 2014. Rammen for den regionale 

prosessen beskrives i vedlagt prosjektplan.  

Det vil uansett være et behov for å gjennomføre utgreiinger som grunnlag for de vedtakene hvert kommunestyre 

skal gjøre om kommunesammenslåing i 2015 eller senest våren 2016.  

Rådmannen anbefaler at det nedsettes en strategisk styringsgruppe bestående av politikere, rådmann og en ansatt 

fra administrasjonen. Deretter anbefaler rådmann at det nedsettes en prosjektgruppe som arbeider med de 

bestillinger som kommer fra styringsgruppen.  
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2. GANGS BEHANDLING - GODKJENNING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL 2015 - 2027  
 
 

Forslag til innstilling: 
 
Frøya kommunestyre fastsetter «Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Frøya kommune 2015 – 
2027» med følgende endringer: 

1. I kolonnen for utfordringer under punkt 7.3, innsatsområde; Samfunn, tas «Trafikksikkerhet» 
med som et eget punkt. 

2. I kolonnen for utfordringer under punkt 7.3, innsatsområde; Samfunn, tilføyes følgende punkt: 
«Fokus på tiltak som øker trafikksikkerheten.» 

3. Helt til slutt i kapittel 2.3 tilføyes følgende: «Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2011, og er 
ikke foreslått rullert i inneværende kommunestyreperiode. Kommende planstrategi må ta stilling til 
når kommuneplanens arealdel skal rulleres.» 

4. Avsnittet om «Felles fylkesplan for Trøndelag» under punkt 3.2, tas bort. 
5. Det tas inn et avsnitt om «Regional Strategi for Arealbruk 2014 – 2024», under punkt 3.2. 
6. Under punkt 3.2 tilføyes referansen www.rostrondelag.no som fotnote. I punkt 7.3, i kolonnen for 

innsatsområde samfunn, under utfordringer tilføyes følgende: «Den kommende rulleringen av 
Risiko og Sårbarhetsanalysen for Frøya vil identifisere utfordringer knyttet til dette. De overordnede 
føringene må innarbeides i den kommende samfunnsdelen til kommuneplanen.» Følgende tilføyes 
tilsvarende under muligheter: «Den kommende rulleringen av Risiko og Sårbarhetsanalysen for 
Frøya vil identifisere muligheter knyttet til dette. De overordnede føringene må innarbeides i den 
kommende samfunnsdelen til kommuneplanen.» 

7. I punkt 7.3 under innsatsområde «samfunn» tilføyes det et eget punkt under muligheter: «Det 
utarbeides en helhetlig strategi for fritidsbebyggelse.» 

8. I punkt 7.3 under innsatsområde «samfunn» tilføyes det et eget punkt under «utfordringer»: «Vil 
satsningen på å styrke sentrumsutviklingen på Sistranda gå på bekostning av grendene/ øyrekka?». I 
samme punkt under «muligheter» tilføyes følgende punkt: «Hvordan styrke grendene/ øyrekka 
samtidig med at sentrum styrkes?» 

9. I punkt 7.3 for innsatsområde «næring», under «utfordringer» tilføyes: «Interessekonflikter 
knyttet til bruk av arealressurser i sjø (akvakultur, farled, fiske, fritid, turisme, og vern). En økt 
utvikling innenfor akvakultur, vil forsterke dette.» Under muligheter tilføyes følgende: « Avklare 
interessekonflikter i sjø på et overordnet nivå.»  

10. I punkt 7.3 for innsatsområdet «samfunn», under utfordringer tilføyes: «Befolkningsveksten på 
Frøya er skjevt fordelt – Øyrekka trues av avfolkning!» Under muligheter tilføyes: «Fokus på tiltak 
i øyrekka for å snu den negative befolkningsutviklingen.» 

 

Vedlegg: 
 

1. Uttalelse fra Kystverket, datert 2.7.14. 
2. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 14.7.14. 
3. Uttalelse fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 15.08.14. 
4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 15.08.14. 
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5. Uttalelse fra Sjønhals Kretslag, datert 18.8.14 
6. Uttalelse fra Eldrerådet, saknr 14/14, møtedato 18.8.14. 
7. Høringsversjon; Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Frøya kommune 2015-2027. 
8. 2. Høringsutkast (De foreslåtte endringene er tatt inn. Disse er gulet ut).  

 

Saksopplysninger:   
 
Kommunal planstrategi for Frøya kommune har vedtatt revisjon av kommuneplanens 
samfunnsdel. 
 
Formålet med kommuneplanens samfunnsdel: 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være en langsiktig plan som forteller oss hvordan vi skal skape et best mulig 
samfunn for oss og for de som kommer etter oss. Planen skal ha en bred samfunnsmessig tilnærming og skal 
trekke de lange linjene for å oppnå ønskede målsettinger. 
Langsiktige utfordringer skal belyses spesielt og planen skal vise hvordan vi har tenkt å møte 
disse. Planen vil fungere som styringsverktøy for kommunen sin helhetlig planlegging og vil danne grunnlaget 
for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Styringsverktøyet skal 
bidra til økt forutsigbarhet og tydelighet i dialogen med omverdenen, både lokalt og 
regionalt. Samfunnsdelen skal ha et planperspektiv på minimum 12 år, men bør også ta for seg utviklingstrekk 
som strekker seg utover dette. Samfunnsdelen skal også ha en 
handlingsdel som angir hva som skal prioriteres av tiltak i de 4 første årene av planperioden. 
Handlingsdelen skal revideres årlig. 
 
Føringer for planarbeidet: 
Plan og bygningsloven (PBL) 
Kap.4 – Planprogram 
Som grunnlag for kommuneplanarbeidet skal det utarbeides et planprogram. Planprogrammet 
utarbeides som et ledd i oppstart og varsling av kommuneplanarbeidet, og skal ligge til grunn for det videre 
arbeidet med planen. Hensikten med planprogrammet er «å gjøre rede for 

formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, opplegget for 

medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer 

som vil bli vurdert og behovet for utredninger» (§ 4-1). Planprogrammet skal sikre tidlig medvirkning om 
sentrale trekk ved planen. I høringsperioden for planprogrammet (minimum 6 uker) åpnes det for innspill til 
innholdet i kommuneplanen. 
 
Kap. 11 – Kommuneplan: 
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale 
planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale mydigheter til grunn. 
Plan- og bygningsloven legger de ytre rammene for hvordan planprosessen skal foregå. Den har blant annet 
bestemmelser for hvilke krav som stilles til medvirkning og hvilken høringsprosess planen skal ha. Det er ikke 
satt noen direkte krav om hvilket innhold planen 
skal ha, men at «samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 

for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon». 
 
Samfunnsdelen skal «ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplan etter kommuneloven § 44 kan 

inngå i handlingsdelen». 
 
Statlige og regionale føringer: 
Planarbeidet må forholde seg til en rekke føringer og retningslinjer fra statlige og regionale 
myndigheter, som må legges til grunn i det videre arbeidet. 
 
Frøya Formannskap vedtok i sak 14/ 594 å varsle oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for 
2015 – 2017 og forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen ble satt 
til 18.08.2014. Saken ble annonsert 23.06.14 i henhold til plan- og bygningslovens krav, og utsendt til berørte 
parter i brev 26.06.14 og per mail 30.06.14.  
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Det kom inn totalt 6 innspill/ merknader til planprogrammet: 
 

Høringspart Merknad/ innspill Rådmannens vurdering/ 
kommentar 

Kystverket «Kystverket har ingen merknader til forslag til 

planprogram, men ber om å bli holdt orientert 

om den videre planprosessen.» 

Kystverket vil på lik linje 
med andre myndigheter bli 
holdt orientert i 
planprosessen. 

«… Vi savner at kommunen i sin plan nevner det 

å etablere gang- og sykkelveier på veistrekninger 

som har stor trafikkmengde, i sammenheng med 

stimulering til boligbygging…»  

Dette fokuset bør innarbeides 
i punkt 7.3 under tema 
«samfunn». (1 og 2) 
 

Statens 
vegvesen 

«Vi anbefaler Frøya kommune om å utvikle en 

trafikksikkerhetsplan som må inneholde de 

nødvendige vurderinger og ivareta eventuelle 

forholdsregler.» 

Det jobbes med å ferdigstille 
en trafikksikkerhetsplan for 
Frøya i løpet av oktober 
2014. 

«Under pkt 2.3 formål med planarbeidet står det 

bl.a. at… ønsket samfunnsutvikling skal være 

styrende for hvordan arealressursene brukes. 

Samfunnsdelen til kommuneplanen vil derfor ha 

en sentral plass når arealdelen til 

kommuneplanen skal rulleres.» 

 

«Lenger oppe sies det om arealdelen… skal ikke 

rulleres i denne omgang. Det er greit, men en 

kort begrunnelse om hvorfor – hadde gjort seg, 

eller kanskje aller helst et par ord om når 

kommunen ser for seg en slik rullering. Dette er 

så langt vi kan se heller ikke nevnt i den 

kommunale planstrategien.» 

Det sittende kommunestyret 
etter valget i 2015 må ta 
stilling til dette gjennom 
planstrategien som skal være 
vedtatt senest ett år etter at 
det nye kommunestyret er 
satt.  
Teksten under punkt 2.3 kan 
endres for å klargjøre dette. 
(3)  

«Regional planstrategi 2013-2015 erstatter 

«Felles fylkesplan 2009-2012»… Avsnittet om 

Felles fylkesplan på side 8 kan dermed utgå.» 

Avsnittet om Felles 
fylkesplan tas bort. (4)  

Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune 

«Regional Strategi for Arealbruk ble vedtatt av 

fylkestinget 17.6.2014 og bygger på Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal 

planlegging og gir en oversikt over viktige 

gjeldende føringer og prinsipper når det gjelder 

arealbruk.» 

 

«I tråd med den nasjonale politikken er det et mål 

å bidra til bolyst og næringsutvikling i et 

bærekraftig Sør-Trøndelag. Strategien er ikke 

juridisk bindende, men gir føringer for 

fylkeskommunens politikk og signaler til andre 

aktører.» 

Det tas inne et avsnitt om 
«Regional Strategi for 
Arealbruk», som plasseres 
under kapitlet 3.2; Regionale 
føringer. (5) 

Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag 

Samfunnssikkerhet: 
Det er bra at kommunen har satt av et eget punkt 

til risiko og sårbarhet i kommuneplanen. Det er 

viktig å forankre den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen til kommunen også i 

kommuneplanens samfunnsdel. I den 

omhandlende delen er det kun vist til 

Referansen til nettadressen 
tilføyes. 
 
Frøya kommune er i ferd med 
å rullere eksisterende ROS-
analyse. Denne ble sist 
vedtatt i 2010. De 
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Fylkesmannen og ROS Trøndelag. Planen det 

vises til har en annen referanse enn oppgitt. 

Korrekt nettadresse er www.rostrondelag.no. 

Dette punktet i samfunnsdelen burde tatt for seg 

kommunens ROS-analyse og hvordan kommunen 

ser for seg utfordringer for egne innbyggere samt 

hvordan kommunen ser på og kunne være tilstede 

for innbyggerne i gitte senarioer. Det bør også 

være en sammenheng mellom Fylkets ROS-

analyse og kommunens ROS-analyse.  

 

Det savnes i avsnittet en synliggjøring av de 

strategier kommunen har lagt for å redusere 

risiko og sårbarheter som kommer av den 

helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen 

kommunen skal ha, samt hvilke utfordringer 

kommunen identifiserer som størst. Innholdet i 

avsnittet synes ikke å gjenspeile kommunens 

helhetlige arbeid med risiko og sårbarhet. 

overordnede føringene for 
den kommende ROS-
analysen vil bli innarbeidet i 
samfunnsdelen til 
kommunplanen. Teksten i 
punkt 7.3 under tema 
samfunn endres for å 
klargjøre dette. (6) 

Landbruk og bygdeutvikling 
I planprogrammet er det fokus på Frøya som 

næringskommune, herunder satsing på reiseliv og 

ivaretagelse av landbruksnæringen. Det er en 

utfordring for husdyrbruket på Frøya å ta vare 

på melkeproduksjonen, men samtidig er 

kommunen stor på villsau. Samlet sysselsetting 

og omsetning viser at lammekjøttproduksjon er 

viktig innen jordbruksproduksjon. Frøya har 

videre en god andel økologisk jordbruksareal og 

økologisk sauehold. Fylkesmannen mener det er 

viktig at samfunnsdelen har fokus på dette og tar 

opp fremtidig jordbruksproduksjon og satsing på 

økologisk landbruk. Videre vil samarbeid mellom 

reiseliv, friluftsliv og landbruk være viktig. 

Innarbeides i 
kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Miljøvern: 
For Frøya kommune vil vi anbefale at det 

utarbeides en friluftslivsplan. I tillegg bør det 

utarbeides en helhetlig strategi for 

fritidsbebyggelse basert på kunnskap om hva 

kommunen har av friluftsareal (bl.a tilgjengelig 

strandsone, tettstedsnære friområder m.m.). Når 

det gjelder strandsone/ kystsone er det laget en 

interkommunal kystsoneplan der Frøya er med. 

Planen tar ikke for seg utbygging til bolig- og 

fritidsformål. Fylkesmannen anbefaler at det i 

forbindelse med rullering av arealdelen gjøres en 

helhetlig kartlegging av strandsonen for å se på 

hva som er nedbygd, hva som er tilgjengelig for 

allmenheten og hva som ikke er tilgjengelig på 

grunn av privatisering, landbruk, topografi m.m. 

Først da er det mulig å legge til rette for en 

helhetlig, kunnskapsbasert strandsoneforvaltning 

som omhandler både bruk og vern.  

Eksisterende friluftslivsplan: 
«Kommunedelplan for 

Friluftsliv i Frøya kommune» 
er fra 1995. I gjeldende 
planstrategi ble denne 
foreslått rullert i 2012/ 2013. 
Dette er ikke gjennomført, og 
bør derfor prioriteres.  
 
Som et ledd i arbeidet med 
samfunnsdelen til 
kommuneplanen bør det 
utarbeides en helhetlig 
strategi for fritidsbebyggelse, 
som fylkesmannen påpeker. 
(7) 
 
En helhetlig kartlegging av 
strandsonen slik 
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fylkesmannen foreslår, vil bli 
vurdert i forkant av 
rulleringen av 
kommuneplanens arealdel. 

Sjønhals 
Kretslag 

«Styret i Skjønhals Kretslag har sett gjennom 

planprogrammet og har merket seg bl.a. de 4 

satsningsområder.  

«Vi mener at også «BOSETTING/ 

BOSETTINGSMØNSTER» må være med her og 

ber om at dette tas inn.  

Vi imøteser senere behandling av selve 

samfunnsdelen i kommuneplanen for 2015/ 

2027.» 

Med dette så ønsker Sjønhals 
Kretslag å sette fokus på at 
det skal være mulig for alle 
som ønsker det, å bosette seg 
i utkantene på Frøya. I dette 
ligger et ønske om at også 
grendene rundt omkring på 
Frøya utvikles i takt med 
resten av samfunnet. 
Gjennom dette planarbeidet 
kan vi dermed forsøke å 
avklare hvordan Frøya kan 
styrke sin sentrumsutvikling, 
uten at dette går på 
bekostning av grendene. (8) 

Eldrerådet «Eldrerådet ber om at også «Bosetting» tas inn i 

de 4 temaområdene i planprogrammet. Vi 

imøteser senere behandling av selve 

samfunnsdelen i Kommuneplanen for 2015 – 

2027.» 

Eldrerådets uttalelse sikter til 
det samme som omtales 
under uttalelsen fra Sjønhals 
Kretslag. Sentrumstvikling 
må ikke gå på bekostning av 
grendene. Er det en 
utfordring/ trussel for 
grendene at vi satser på 
sentrumsutvikling? (8) 

 
Prosjektgruppa har også gjennomgått høringsforslaget, og har følgende innspill: 

1. Innsatsområdet «Beredskap»fjernes fra fokusområde Natur, Miljø og Klima. Dette erstattes av et eget 
punkt som går på rullering av ROS-analyse under innsatsområde samfunn (pnkt 6 i forslag til vedtak).  

2. I punkt 7.3 for innsatsområde «næring», under «utfordringer» bør det nevnes interessekonflikter knyttet 
til bruk av arealressurser i sjø (fiske, akvakultur, turisme, farleder, vern). Under «muligheter» bør det 
tilføyes; «Avklare interessekonflikter i sjø på et overordnet nivå.» (pnkt 9 i forslag til vedtak). 

3. I punkt 7.3 for innsatsområdet «samfunn», under utfordringer bør det nevnes: «Befolkningsveksten på 

Frøya er skjevt fordelt – Øyrekka trues av avfolkning!» Under muligheter bør det tilsvarende nevnes: 
«Fokus på tiltak i øyrekka for å snu den negative befolkningsutviklingen.» (pnkt 10 i forslag til tiltak). 

 
Vedleggene 1- 6 består av uttalelsene som er kommet inn. Vedlegg 7 er høringsforslaget til planprogrammet. I 
vedlegg 8 er de endringene som er foreslått satt inn (merket med gult), slik at man kan få et inntrykk av hvordan 
dokumentet vil bli, dersom de foreslåtte endringene vedtas. 
 
Vedlagte planprogram er utarbeidet i tråd med kravene i PBL § 4-1 og følger opp kommunal 
planstrategi for Frøya kommune. Rådmannen anbefaler at Frøya kommunestyret fatter vedtak om stadfesting av 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for 2015 – 2017 under forutsetning av at planprogrammet endres 
i henhold til innstillingens punkter.  
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HØRING - GRENSEENDRING FRO FROAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE MED DYRELIVSFREDN 
LANDSKAPSVERNSOMRÅDE OG DYRELIVSFREDNING 
 
 

Forslag til innstilling: 
 
Høringsuttalelse fra Frøya kommune vdr forslag til grenseendring i Froan: 
 

1. Frøya kommune synes det er positivt at det har kommet på plass en løsning for at det skal være 
mulig med varige oppdrettslokaliteter i Froan. 

 
2. Frøya kommune mener at det er gjort for lite vurderinger av konsekvenser for blå sektor å legge 

ut 7km2 til nytt landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Frøya kommune mener det må 
komme bedre vurdereringer av hvilken betydning det vil ha for næringer i blå sektor at 7 km2 

blir landskapsvernområde. Dette er ikke vurdert i grenseendringsforslaget.  
 

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 bruk av havet 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. 

 
3. Vurderingen om størrelsen på kompensasjonsareal bygger på usikkerhet omkring 

oppdrettslokalitetenes påvirkning på omgivelsene. Det er ikke godt nok dokumentert hvor langt 
unna oppdrettslokalitetene de påvirker omgivelsene. Frøya kommune mener at 
kompensasjonsarealet derfor ikke bør være av en slik størrelse som framlegges i forslaget. 
Arealet må stå mer i samsvar med arealet som tas ut av landskapsvernområdet. 

 
4. Det mangler en forvaltningsplan for Froan. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har på tross av 

langvarig arbeid ikke ferdigstilt noen forvaltningsplan for Froan. 
I dette ligger det en usikkerhet om hvilke konsekvenser ytterligere vern i Froan kan få. Det er 
usikkert hvordan Fylkesmannen vil tolke verneforskriften for Froan. I forvaltningsplanen kan 
man risikere at det kommer ytterligere føringer for bruk og vern av Froan. Det må forventes at 
en forvaltningsplan er på plass før ytterligere areal legges ut til landskapsvernområde. 

 
Vedlegg: 
 
1. Høringsbrev – Grenseendring for Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Miljødirektoratet 

27.06.2014 
2. Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning – Fylkesmannens faglige 

anbefaling til grenseendring.  
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 23.01.2014  

3. Iverksetting av planprosess for endring av vernegrensene for Froan landskapsvernområde og 
dyrelivsfredning.  
Miljøverndepartementet 1.10.2012 
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4. Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning – igangsetting av prosess for 
endring av vernegrense. 
Direktoratet for naturforvaltning 21.01.2013  

5. Oppsummering fra informasjonsmøte om endring av vernegrensene i naturvernområdene i Froan, 22. juli i 
Halten. 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 08.08.2013 

6. Link til lovdata: Forskrift om vern av Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende 
dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya kommune, Sør-Trøndelag 
http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1979-12-14-1?q=froan 

7. Link til: Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan. Sluttrapport. Nils Røv, NINA 
Rapport 202 
http://www.nina.no/archive/nina/pppbasepdf/rapport/2006/202.pdf 

8. Link til: Kampen om gråsonene: Oppdrett i Froan landskapsvernområde. Bygdeforskning rapport 8/09 
http://d3861196.hosted418.moonrocketadmin.net/filarkiv/2009/12/15/14b275161deb52.pdf 

 

Saksopplysninger:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saken er godt beskrevet og vurdert i sakens vedlegg. 
 
Frøya kommune har den 03.07.2014 mottatt brev fra Miljødirektoratet, hvor de ber om uttalelse til forslag om 
grenseendring for Froan landskapsvernområde (vedlegg 1). 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 (vedlegg 2). 
 
Fristen for uttalelse er 1.oktober 2014.  
 

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 (Link 6). 
 
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 fluer. 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. 
 
Froan er viktig både som hekke-, myte- og overvintringsområde for en rekke arter sjøfugl (Link 7). 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.  
 

Bakgrunnen for grenseendringssaken  
Fra 1998 har SalMar hatt lakesoppdrettsanlegg innenfor landskapsvernområdet. Drifta har basert seg på 
tidsbegrensede dispensasjoner fra vernebestemmelsene. I 2009 søkte SalMar om permanent dispensasjon for 
oppdrettsvirksomhet. Ved Miljødepartementets vedtak av 28.september 2012 ble søknaden endelig avslått 
under henvisning til at oppdrettsanleggene var i strid med verneformålet, og at grunnvilkårene for 
dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 dermed ikke forelå. For at SalMar skulle kunne fortsette 
oppdrettsvirksomheten på de aktuelle lokalitetene, fremgikk det derfor av brevet at departementet ville be 
Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) utarbeide høringsutkast til forskriftsendring med sikte 
på å ta de to oppdrettsanleggene ut av verneområdet. Departementet ba deretter Direktoratet for 
naturforvaltning iverksette en grenseendringsprosess i samsvar med saksbehandlingsreglene i 
naturmangfoldloven og forvaltningsloven. Det blir i brevet gitt uttrykk for at områdene som forutsettes tatt ut 
av verneområdet, skal være av tilsvarende størrelse som det areal som benyttes til oppdrettsformål. Det blir 
videre understreket at verneområdets status etter Ramsar-konvensjonen innebærer at det skal foretas en 
utvidelse av verneområdet for å kompensere tapet av vernet areal. Miljødirektoratet har bedt Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag om å foreslå aktuelle områder for utvidelse av Ramsar-området.  
 
Fylkesmannen vurderte Halten som det mest aktuelle området for utvidelsen. Folkemøte ble avholdt på Halten 
22. juli 2013 (Vedlegg 5). Blant annet på bakgrunn av synspunkter som fremkom i folkemøtet, har 
Fylkesmannen foreslått at utvidelsen skjer ved at landskapsvernområdet utvides til å omfatte et område rundt 
Halten.   
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Forslaget til nye grenser for verneområdene fremgår av de vedlagte kartene i vedlegg 2.  
 
Det skal ikke gjøres endringer i selve verneforskriften, kun en grenseendring. 
Naturvernloven av 1970 er nå erstattet av Naturmangfoldloven.  
 
Norge tiltrådte i 1974 konvensjonen om våtmarksområder (Ramsar konvensjonen). Av innledninga til 
konvensjonen fremgår det at det særlig er hensynet til våtmarkenes økologiske funksjon blant annet som 
habitat for en karakteristisk flora og fauna som er bakgrunn for konvensjonen. Norge har derfor forpliktet seg 
til å ta vare på våtmarker. Froan ble innlemmet i lista i 1996. 
 

Om de to oppdrettslokalitetene som foreslås tatt ut  
De to oppdrettslokalitetene som skal tas ut av landskapsvernområdet, er Sørøyflesa, nordvest for Sørburøya, 
og Hallarøy V, sørøst for Store Hallarøya, nær Sauøya. Den førstnevnte lokaliteten ligger nær opp til grensa 
for naturreservatet. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har etter råd fra Fiskeridirektoratet lagt til grunn at 
anleggene kan bevege seg opptil 50 meter fra koordinatfestet lokalitet på grunn av strøm, vind, løse fòrslanger 
mv. og har derfor beregnet at arealet som må tas ut for at anlegget ikke skal berøre verneområdene utgjør ca. 
0,2 km².  
 
Den umiddelbare virkninga av at områdene tas ut av verneområdet, er at de heretter uten hinder fra 
vernereglene kan benyttes til oppdrettsvirksomhet i henhold til SalMars tillatelser fra Fiskeridirektoratet. Det 
ligger i dette at forvaltningsmyndigheten for verneområdet ikke lenger kan stille vilkår for bruken av disse 
arealene. Den generelle aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven § 6, vil imidlertid komme til anvendelse.  
 
Fylkesmannen har videre lagt til grunn at oppdrettsvirksomheten vil påvirke et langt større område enn selve 
oppdrettslokaliteten.  I selve landskapsvernområdet, hvor vernet beskytter mot endringer av landskapet som 
sådan, har Fylkesmannen sett hen til den synlige påvirkninga og avgrenset influensområdet til 2 kilometers 
avstand over sjø, til høyeste punkt på øyer som omfattes av landskapsvernet og til grensa av landskapsvernet 
mot øyer som ikke er omfattet. For lokaliteten Sørøyflesa har Fylkesmannen lagt til grunn at også områder 
innenfor naturreservatet blir påvirket. Ettersom reservatvernet ikke på samme måte er knyttet til opplevelsen 
av selve landskapet, har Fylkesmannen her anslått influensområdet ut i fra mulig påvirkning på bunn og 
bunnfauna. Det fremgår av Havforskningsinstituttets risikovurdering for norsk fiskeoppdrett 2013 at man per i 
dag mangler kunnskap om hvor stor buffersone man bør ha rundt anlegg for å unngå permanent skade på 
viktige habitater. Det fremgår imidlertid av rapporten at miljøgiftene som diflubenzuron og teflubenzuron, 
som brukes til avlusing, i tidligere studier er blitt påvist i ca. 1 000 meter fra oppdrettsanlegg, dog generelt i 
små konsentrasjoner og uten påviste skadevirkninger. Kunnskapen om hvordan dette påvirker økosystemet 
fremstår som usikker. Ut i fra føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9, legger Fylkesmannen til grunn et 
influensområde på 1 000 meter fra oppdrettsanlegget i naturreservatet.  Dette innebærer at Fylkesmannen 
anslår influensområdet for Sørøyflesa til ca. 2,8 km², mens tilsvarende for Hallarøy V anslås til 4,8 km². De to 
influensområdene utgjør et relativt beskyttet sjøområde, med en mosaikk av sjø og øyer, grunne områder og 
dypere renner, lune viker og mer værutsatte sund.  
 

Om Halten  
Fylkesmannen har ansett Halten for å være det området som best tilfredsstiller kriteriene til  
erstatningsareal etter Ramsar-konvensjonen. Det foreslås derfor at et område med grensepunkter ved 
skjær/holmer ved Kvitingen, Austbrekka, Størhuset og Flesa tas inn i landskapsvernområdet. Øyene Husøya, 
Halten, Steinsøya og Rorsøya, samt havna i mellom disse øyene foreslås imidlertid holdt utenfor. Halten ble 
opprinnelig foreslått vernet som landskapsvernområde i det opprinnelige verneforslaget for Froan. Både 
eieren og Frøya kommune ga imidlertid uttrykk for at vernet ville komme i konflikt med næringsutvikling, 
både av eksisterende fiskeoppkjøpsvirksomhet og mulig bruk tilknyttet oljevirksomheten på Haltenbanken. 
Halten ble derfor ikke vernet som landskapsvernområde ved  
vernevedtaket.  
 
Landskapet i Halten har mange fellestrekk med landskapet lenger sørvest i Froan. Området er imidlertid 
generelt noe mindre skjermet enn områdene i dagens landskapsvernområde. Øyene her har generelt mindre 
vegetasjon og kystlyngheia er ikke så utpreget. Halten er videre – som Froan for øvrig – et viktig 
funksjonsområde for fugl, både som hekke-, myte- og overvintringsområde. Det er per i dag ikke lenger faste 
beboere i Halten, og det drives heller ikke landbruk. Det er imidlertid flere feriehus på øyene rundt havna. 
Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne driver videre her overnattingssted i Skanklåna. Turistsesongen er i 
hovedsak i perioden 1. juni til 31. august, da det er hurtigbåtforbindelse til Frøya.  
Fylkesmannen har avholdt møter med grunneiere og rettighetshavere. Det er i den anledning fremkommet 
ønsker om å beholde muligheten for å gå i land på øyene i været på sommeren, og om å rekonstruere 
rorbumiljøet rundt havna. Fylkesmannen har på dette grunnlag valgt å foreslå å frede området som 
landskapsvernområde, og også og ikke inkludere øyene rundt havna i forslaget. Som nevnt over innebærer  
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vern som landskapsvernområde at det blir innført forbud mot inngrep eller annen virksomhet som kan endre 
landskapets karakter vesentlig. Den viktigste virkninga av utvidelsen vil dermed være at oppføring av nye 
bygninger og nyetablering av andre anlegg, herunder oppdrettsanlegg, i utgangspunktet vil bli forbudt i 
sjøområdene og på øyene som omfattes av vernet. Det blir videre forbudt med større uttak eller utfylling av 
masse.  
Vernet vil imidlertid ikke være til hinder for ferdsel på land eller sjø eller for fiske eller annen utnyttelse av 
marine ressurser. Likedan vil vedlikehold av eksisterende fyrlykt på Kvitingen kunne foretas uhindret av 
verneforskriften. Det er for øvrig ikke bebyggelse på øyene som foreslås inntatt i landskapsvernområdet.  

 

Vurdering: 
 
Sak om oppdrett i Froan har vært en lang prosess, og det er positivt at det nå kommer på plass en løsning. 
 
Froan er et unikt område, både med hensyn til dyre- og fugleliv og landskap. Graden av urørthet kan diskuteres, 
da det har vært bosetting og kultivering i lang tid. For reiselivsnæringen har Froan et større potensial. Ramsar 
status er noe som tiltrekker bla fugleinteresserte. 
 
Det er videre positivt at uttalelsene som kom fra de som i dag har interesser i Halten er tatt inn i forslaget til 
grenseendringene. Slik som Halten brukes i dag, vil ikke forslaget få særlige konsekvenser for dem.  
 
Fiskeri og havbruk er de to viktigste bærebjelkene for samfunnsutviklingen på Frøya. Per i dag er 
havbruksnæringen selve motoren for næringsutvikling på Frøya. 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. Det er estimert et potensiale 
for en femdobling av verdiskapningen. Denne veksten tror eksperter vil skje både ved at dagens kjerneområder 
videreutvikles og at nye industrier vokser frem. På Frøya ser vi muligheter for å ta del i denne veksten og vi 
ønsker å gjøre det vi kan for å bli en viktig aktør også i denne utviklingen (utdrag fra Strategisk næringsplan 
2014 for Frøya – høringsutkast). 

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. 
 
Vurderingen om størrelsen på kompensasjonsareal bygger på usikkerhet omkring oppdrettslokalitetenes 
påvirkning på omgivelsene. Det er ikke godt nok dokumentert hvor langt unna oppdrettslokalitetene de påvirker 
omgivelsene. Frøya kommune mener at kompensasjonsarealet derfor ikke bør være av en slik størrelse som 
framlegges i forslaget. Arealet må stå mer i samsvar med arealet som tas ut av landskapsvernområdet. 
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Det mangler forvaltningsplan for Froan. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har på tross av langvarig arbeid ikke 
ferdigstilt noen forvaltningsplan for Froan. 
I dette ligger det en usikkerhet om hvilke konsekvenser ytterligere vern i Froan kan få. Det er usikkert hvordan 
Fylkesmannen vil tolke verneforskriften for Froan. I forvaltningsplanen kan man risikere at det kommer 
ytterligere føringer for bruk og vern av Froan. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
158/14 Formannskapet 16.09.2014 
 

 

JUBILEUMSBOK FOR FRØYA KOMMUNE  
 
 

Forslag til vedtak: 
 

• Formannskapet tar til etterretning at boka om Frøyas skolehistorie er under produksjon. Videre har 
formannskapet grunn til å tro at boka i sin helhet finansieres gjennom salg. 

• Formannskapet gir en garanti på inntil kr. 200.000 
 

Saksopplysninger:   
 
Frøya kommunes jubileumsbok ble levert fra trykkeriet fredag 5.september, som avtalt og bestilt. Opplaget er på 
2500 bøker, hvorav ca. 2000 blir gitt bort som kommunens jubileumsgave til alle husstander med fastboende. Ca 
400 av bøkene legges ut for salg på Poeten. De siste 100 bøkene vil kommunen bruke som gave ved gitte 
anledninger. 
Formannskapet bevilget 150.000 kr. til bokprosjektet, mens det ble gitt garanti for 100.000, som forventes å 
komme inn ved salg. 
Underveis i prosjektet viste det seg at historien om skolene på Frøya ble så lang, omfattende og spennende at det 
blir en egen bok. Formannskapet er muntlig blitt informert om denne beslutningen, men det er ikke fremmet sak 
på det. Dette har flere årsaker, men det var i ferietiden og det var usikkerhet om opplag og totale kostnader. 
Kostnadene med den nye boka avhenger selvsagt av opplag og sidetall. Det viser seg at sidetallet blir på 240, det 
samme som «hovedboka». Det er imidlertid grunn til å tro at skoleboka i sin helhet vil bli finansiert gjennom 
salg. Et opplag på 1000 bøker og en utsalgspris på omkring 400 kroner, vil gi en netto inntekt på 260.000, når 
butikkens provisjon er trukket fra. Øker vi opplaget til 1500 bøker, vil netto inntekt bli 390.000. 
 

Vurdering: 
 
Det er stor forhåndsinteresse om skoleboka, og den vil kunne bli årets julegave for mange. Boka kommer ut i 
god tid før jul. Rådmannen har god grunn til å anta at boka er selvfinansierende, og innstiller ikke på tilskudd fra 
kommunen. Før boka settes i produksjon, bør kommunen som utgiver likevel gi en garanti overfor trykkeriet for 
et visst beløp.  
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 

Vedlegg: 
 
Møteplan Sør-Trøndelag fylkeskommune 2015 
 



Saknr: 160/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
16.09.2014 

Arkivsaksnr: 
14/1120 

Sak nr: 
160/14 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
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RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/1118    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.09.14  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 02.09.14 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 02.09.14. 

 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
 

Formannskapet: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

Møtedato: 
02.09.2014 

Møtetid: 
09.00 – 11.15 

Av utvalgets medlemmer møtte 
6 av 7  

Fra og med sak:  145/14 
Til og med sak:  151/14 
 
 
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: 
 
Venstre: 
Arvid Hammernes 
 

  

 
Vararepresentanter som møtte: 
 
Venstre: 
Ingen. 
 

  

 
Merknader: 
 
1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 
2. Møtet startet med gjennomgang/orientering rundt helhetlig idrettspark. 
 
Underskrift: 
 
 

Berit Flåmo Kristin Reppe Storø 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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145/14  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.08.14  
 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte 12.08.14 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 12.08.14 godkjennes som framlagt. 
 
  
146/14  
NMK FRØYA - OPPLÅNING  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune stiller seg positiv til NMK Frøya sin søknad om opplåning med kr 200.000,- i bank til 
kjøp av telt. Frøya kommune godkjenner opplåningen under forutsetning av at kommunens garanti fra 
2009 pålydende kr 650.000,- ikke utvides. 
 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune stiller seg positiv til NMK Frøya sin søknad om opplåning med kr 200.000,- i bank til kjøp av 
telt. Frøya kommune godkjenner opplåningen under forutsetning av at kommunens garanti fra 2009 pålydende kr 
650.000,- ikke utvides. 
 
  
147/14  
STRATEGISK NÆRINGSPLAN - HØRINGSUTKAST  
 
 
Vedtak: 
 
Strategisk næringsplan 2014-2022 legges ut på høring fra 2.9.2014 til 14.10.2014. 
 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Strategisk næringsplan 2014-2022 legges ut på høring fra 2.9.2014 til 14.10.2014 
 
  
148/14  
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE V/FRØYA 
VIDEREGÅENDE SKOLE,  FRØYA KOMMUNE OG HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune inngår samarbeidsavtale med Frøya videregående og Havforskningsinstituttet. Avtalene 
signers ved åpningen av Frøya kultur- og kompetansesenter. 
 
Enstemmig.  
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Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune inngår samarbeidsavtale med Frøya videregående og Havforskningsinstituttet. Avtalene signers 
ved åpningen av Frøya kultur- og kompetansesenter. 
 
  
149/14  
SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND  
 
Vedtak: 
 
Formannskapet innvilger Frøya Næringsforums søknad om støtte fra det kommunale næringsfondet. 
Prosjektet støttes med inntil 54 800 kroner forutsatt at prosjektet gjennomføres i tråd med 
retningslinjene for Frøyas kommunale næringsfond. 
 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet innvilger Frøya Næringsforums søknad om støtte fra det kommunale næringsfondet. Prosjektet 
støttes med inntil 54 800 kroner forutsatt at prosjektet gjennomføres i tråd med retningslinjene for Frøyas 
kommunale næringsfond. 
 
  
150/14  
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
• Kystkonferansen: Siva vil kanskje gå inn i finansiering av utleieboliger, avtalt møte på fredag.  
• Kommunereformen – Brev fra departementet. Verktøykasse, prosjektorganisasjon – politisk og 

administrativt. Ønsker å få til dette snarlig. Rådmannen bes komme med en sak vedr. organisering. 
 

Øy-rekka: Hva gjør vi? Spennende innlegg i media, stort engasjement. Folketallet har gått ned. Få hjelp til å se 
på muligheter, resurser og kompetanse til å ta tak i dette. Mange ild-sjeler på banen.  
Rep. Kristin Reppe Storø: Hva ønsker Øy-befolkningen? Hva kan de få til selv og hva trenger de hjelp til? 
Ønsker at den skal være befolket, hva skal de leve av? Gå i dialog. Felles mål. 
Rep. Martin Nilsen: Fiskeridebatt til høsten, viktig for Øy-rekka.  
Rep. Helge Borgen: Øy-rekka må snakke med en felles stemme, felles strategi for hele øyrekka. Enklere for oss å 
være med på den politiske biten hvis Øy-rekka er enig. Folkemøte for å få dette i gang.  
Rep. Aleksander Søreng: Prosessen må starte snarlig. Veldig bra at media har begynt å tale deres sak. Har vært 
tatt tak i tidligere, men lagt på is. Nå må det skje noe før toget går.  
Ordfører Berit Flåmo: Få folket i tale, folkemøter. Kartlegge situasjonen. Satse på Sør-væran og Nord-væran i 
starten.  Konstruktive og handlingsrettete møter. 
Rep. Martin Nilsen: Har fått utrettet noe, blant annet ny svømmehall på Mausund.  
Ordfører Berit Flåmo: Aktiv i forhold til kommunikasjon, muligheter for pendling. Hva skal vi gjøre for å få det 
enda bedre?  
Ordfører Berit Flåmo: Ser at folk er interessert i å være med på møtene. Skoledebatt på november, helsedebatt 
muligens før jul.  
 
  
151/14  
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
• Rådmannen orienterer om MOT - samling på Frøya. 
• Lønnsforhandlinger starter 1. Oktober. Sammen med Hitra for første gang.  
• Budsjett: Sentrale personer har gått ut, blir spennende å se utfallet av det. Budsjettprosessen er i gang.  

Rep. Aleksander Søreng: Kommer vi i mål med godt budsjett? 
Rådmann Svanhild Mosebakken: Skal komme i mål med et budsjett i balanse. Det vil bli en ekstra 
utfordring i år.  

• Rep. Aleksander Søreng: Årshjulet – har vi kommet videre med arbeidet? 
Rådmann Svanhild Mosebakken: Det ligger i Kvalitetslosen, har ikke blitt gjort noen nye endringer på 
grunn av tid og kapasitet. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: 230 &52  

Arkivsaksnr.: 12/514    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

INNLØSNING OG RIVING AV SISTRANDA SANITETSHUS  
 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya Kommunestyre vedtar å overta Sanitetshuset på Sistranda vederlagsfritt. Det settes 

vilkår om at Sistranda Sanitetsforening fortrinnsvis selger løst/fast inventar videre til andre 

velforeninger og grendalag.    

 

Kommunestyret ser ingen nytte av bygningen ut fra tilstanden av bygningsmassen som er 

beskrevet i takst. Det vedtas derfor å rive bygningen og det må innhentes tilbud på riving.   

Saken legges frem for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet/rydding av tomt etter 

at anbud er innhentet. 

 

 

Vedlegg: 
 

1) Formannskapets vedtak av 06.11.2012 

2) Verditakst av 12.04.2014 

3) Referat av årsmøte i Sistranda Sanitetsforening. 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Det vises til Formannskapets vedtak av 06.11.2012 der følgende vedtak ble gjort: ”Frøya 

Kommune går i dialog med Sistranda Sanitetsforening for å avklare om det er mulig å få til 

innløsning av bygningen.” Det vises til sakens vedlegg 1. 

 

Administrasjonen har heretter hatt møter med avviklingsstyre for foreningen ved Tommy 

Rodahl og Arne Petter Rabben og det er innhentet takst på bygget, det vises til sakens 

vedlegg 2. 

 

Det fremgår blant annet av taksten at bygningen er av eldre dato og at det registreres et noe 

akkumulert vedlikeholdelsesbehov. Dette gjelder spesielt taktekking men også andre deler 

har vedlikeholdelsesbehov. I taksten anslås at riving og rydding av tomten vil medføre en 



kostnad på ca. kr. 500.000 kr. for eier av bygningen. Verdikonklusjonen er heretter at bygget 

er verd kr. 0. 

 

Kommunen har mottatt kopi av årsmøte den 11.06.2014 i Sistranda Sanitetsforening, det 

vises til sakens vedlegg 3. Det ble på årsmøtet enstemmig vedtatt å avvikle foreningen, 

hvorfor en fortsettelse av festekontrakten ikke er aktuell.  

 

Administrasjonen hadde den 9.9.2014 møte med Sanitetsforeningen ved Tommy Rodahl og 

Arne Petter Rabben, der saken ble diskutert og forhandlet. 

 

Det var enighet om at kommunen kan overta bygningen vederlagsfritt hensett til byggets 

stand og den kostnad det vil påføre kommunen å rydde tomta.  

 

Festet faller derfor nå tilbake på eieren Frøya Kommune. 

 

Sanitetsforeningen opplyste under møtet at det er noe inventar av verdi i bygningen og at 

man ønsker å selge dette videre til fortrinnsvis andre velforeninger og grendalag, som 

allerede har vist interesse for dette.  

 

 

Vurdering: 
 

 

Utgangspunktet i lov om tomtefeste er at når et tomtefeste skal avvikles, har festeren rett og 

plikt til å ta bort løsøre og rydde etter seg på tomta, herunder ta bort hus og andet fast 

inventar.  

 

Sistranda Sanitetsforening er nå avviklet og har ikke selv midler til å rive bygget. 

 

Hensett til byggets standard tilrår Rådmannen at bygningen rives og at arealet nyttes til andre 

formål. Det må derfor innhentes tilbud på riving. 

 

Bortfesteren (kommunen) kan kreve at det som kan være av verdi blir stående til dekning av 

krav som bortfesteren mener å ha.  

 

Rådmannen kan tilslutte seg at inventaret selges til andre velforeninger og grendalag. 

Rådmann foreslår derfor at det settes vilkår om at inventar fortrinnsvis selges til de ovenfor 

nevnte.      

 

 

 

 























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: D41 &52  

Arkivsaksnr.: 12/1656    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SISTRANDA KIRKEGÅRD - KJØP AV AREAL  
 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya Kommunestyre vedtar å erverve 240,8 m2 tilleggsareal til Sistranda kirkegård i 

samsvar med avholdt oppmålingsforretning. Kvadratmeterprisen på kr. 50,- pr. m2 

godkjennes og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. Forutsetningen 

for kjøpet er at det utstedes skjøte uten noen form for heftelser eller klausuler. 

 

 

Vedlegg: 
 

Brev fra rettshjelpsfirmaet Terje Svendsen, datert 04.04.0214 

Kart i målestokk 1:500 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

Sistranda kirkegård ble fradelt fra Gnr. 22, bnr. 1 i 1917 og skylddelingsforretningen ble 

tinglyst med Gnr. 22, bnr. 4 som bruksnummer for kirkegården. Imidlertid ble aldri 

hjemmelen til eiendommen skjøtet over til kommunen, slik at hjemmelen på 22/4 fremdeles 

står på daværende eier av 22/1 Andreas K. Myhren. 

Nåværende eier Trond Sørdal har ønske om å rydde opp i dette forholdet og med bakgrunn i 

dette avholdt kommunen oppmålingsforretning over eiendommen.  

 

Vurdering: 
 
I skylddelingen fra 1917 er det oppgitt en størrelse på den fradelt parsell på 50x40 meter, dvs. 

2000 m2. Ved oppmålingsforretningen høsten 2013 ble så arealet oppmålt og man fulgte da 

gjerdet som går rundt kirkegården. Dette medførte at arealet ble noe større og utgjør nå 

2240,8 m2. 

 

Med bakgrunn i den nye oppmålingen ble det avholdt møte med eier Trond Sørdal og han 

mener at kommunen må erverve det overskytende arealet i forhold til skylddelingen av 1917. 



Han tilbyr å selge dette arealet til kr. 50,- pr. m2 som totalt utgjør kr. 12.040,-. I tillegg 

kommer omkostninger ved oppmålingsforretningen og tinglysing av skjøte. I brevet fra 

rettshjelpsfirmaet Terje Svendsen er det fremsatt ønske om at det skal tinglyses en klausul 

om at gnr. 21, bnr. 4(kirkegården) skal falle tilbake til 22/1 når kirkegårdsdriften en  

Gang i fremtiden blir avviklet. En slik klausul kan ikke kommunen godta, da tilbakeføring av 

arealet til andre formål(landbruksdrift) styres av lovverket og ikke om bruken av kirkegården 

avvikles. Det er her snakk om fredningstid, festede graver m.m. Kommunen kan på ingen 

måte godta en slik klausul i skjøte og at skjøte må utstedes uten noen form for heftelser. 

 

Rådmannen tilrår at tilleggsarealet kjøpes til den pris som er foreslått. Når det gjelder 

dekning av kjøpesummen med omkostninger må dette tas fra ubundet kapitalfond. 

 

 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/1109    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KOMMUNEREFORMEN 2016  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Blant formannskapets medlemmer nedsettes det en strategisk styringsgruppe. Formannskapet 
velger selv antall medlemmer. Rådmannen utpeker to administrative medlemmer inn i 
styringsgruppen. Styringsgruppen konstituerer seg selv. 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å nedsette en administrativ prosjektgruppe som arbeider ut 
i fra de bestillinger som kommer fra styringsgruppen.  

 

 

 
Vedlegg: 
 

1. Presentasjon fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

2. Prosjektplan for gjennomføring av kommunereformen i Sør-Trøndelag.  

 

Saksopplysninger:   
 
Regjeringen har i kommuneproposisjonen 2015 presentert innholdet i kommunereformen. Her presenteres en 

framdriftsplan som innebærer at kommunene fra august i år til mai 2016 skal ta stilling til hvem hver kommune 

eventuelt vil slå seg sammen med. Våren 2015 skal reformen summers opp i en egen stortingsmelding. Når 

Stortinget har behandlet denne meldingen vet vi hvordan de nye kommunegrensene blir og hvilke nye oppgaver 

de nye kommunene skal få.  

I 1995 vedtok Stortinget at alle endringer i kommunestrukturen skal bygges på frivillige sammenslåinger, det vil 

si at alle involverte kommuner må være enige om å slå seg sammen, for å gjennomføre en 

kommunesammenslåing. Denne premissen for endringer i kommunestrukturen er nå endret. I 

kommuneproposisjonen 2015 heter det:  

«I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner 

ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale 

hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker fra 

de lokale vedtakene».  

Videre innfører regjeringen flere økonomiske virkemidler til de kommunene som slår seg sammen. Nye, større 

kommuner får dekket engangskostnader på 20 til 65 millioner kroner og de får en reformstøtte på 5 til 30 



millioner kroner. Hvor mye den nye kommunen får i støtte er avhengig av hvor mange kommuner som slår seg 

sammen og hvor stor den nye kommunen blir.  

Et flertall på Stortinget har sluttet seg til innholdet i kommunereformen, jf. Innst. 300 S 2013 – 2014.  

Regional og lokale prosesser 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt et oppdragsbrev til fylkesmennene om 

kommunereformen. Her skriver de følgende:  

«Statsråden vil over sommeren invitere alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å 

avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner».  

«Regjeringen ønsker at Fylkesmannen skal ha en sentral rolle i gjennomføringen av reformen, og ser det som 

ønskelig at Fylkesmannen samarbeider med KS regionalt om gjennomføringen. Flertallet i kommunal- og 

forvaltningskomiteen uttrykker i Inns. 300 S (2013 – 2014) at de er positive til at Fylkesmennene og KS får 

viktige roller i reformen. Det er et mål å sørge for gode og lokalt forankrede prosesser».  

«Departementet vil peke på at flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreker at «det er viktig at 

alle kommuner gjennomfører lokale prosesser knyttet til kommunereformen og melder tilbake innen fristen». 

Videre understreker flertallet at «Fylkesmennene må følge opp de kommunene som ikke på eget initiativ tar 

nødvendig lokal eierskap».  

Faser i kommunestrukturprosessen:  

1. Oppstartfase fram til 1. 

september 
- Avklaring av reformens innhold og verktøy.  

- Oppdragsbrev fra Regjeringen 

- Etablering av prosjektorganisasjon i fylket, dialog med KS og 

nabofylker.  

- Oppstartkonferansen med kommunene.  

- Brev til kommunene om oppdraget.  

2. Dialogfase fra september 

2014 til februar 2015 
- Avklaringer av geografiske retningsvalg på bakgrunn av 

tilrettelagt kunnskapsgrunnlag og prosesser i enkeltkommuner 

og mellom kommuner.  

- Vedtak i kommunestyrene til 1. februar.  

3. Utrednings- og 

utviklingsfase – to spor 
- Gjennomføring av avgrensa konsekvensanalyser/utredninger 

(utfra nasjonale mål og kriterier) 

- Forberedelse av sammenslåing.  

4. Beslutningsfase i 

kommunene 2015/vår 

2016. 

- To spor; a) kommuner som vil vedta sammenslåing innen høsten 

2015 og b) kommuner som vil fatte vedtak våren 2016.  

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag anbefaler Frøya kommune følgende prosess:  

- At kommunene, og først og fremst politikerne, «tar ballen» og setter i gang konstruktive prosesser.  

- At kommunene identifiserer mulighetsrommet.  

- «Storkommunene våre» tar initiativ og ivaretar en regional rolle 

- Spørre seg først: Hvorfor og hva er viktig.  

 

Konkret anbefaler Fylkesmannen at en må ta tak i følgende:  

1. Fremme sak til kommunestyret og få vedta en lokal prosjektorganisasjon.  

a. Vesentlig med avsatt prosjektlederressurs som kan legge til rette og være kontaktperson.  

b. Ha bredt sammensatt deltakelse (politikk, administrasjon, ansatte, samfunnsaktører).  

c. Planlegge selve prosessen utover høsten og videre.  



d. Avklare behov for kunnskapsgrunnlag.  

2. Planlegge arbeidsprosess i høst/vinter og dialog innad i egen kommune og med nabokommuner/region.  

3. Plan for innbyggerinvolvering.  

 

Vurdering: 
 

Skal kommunene være med å påvirke hvordan kommunekartet i Trøndelag skal se ut i framtiden bør vi delta 

aktivt i den regionale og lokale prosessen som er varslet til å starte høsten 2014. Rammen for den regionale 

prosessen beskrives i vedlagt prosjektplan.  

Det vil uansett være et behov for å gjennomføre utgreiinger som grunnlag for de vedtakene hvert kommunestyre 

skal gjøre om kommunesammenslåing i 2015 eller senest våren 2016.  

Rådmannen anbefaler at det nedsettes en strategisk styringsgruppe bestående av politikere, rådmann og en ansatt 

fra administrasjonen. Deretter anbefaler rådmann at det nedsettes en prosjektgruppe som arbeider med de 

bestillinger som kommer fra styringsgruppen.  

 

 

 

 

 

 



Rammene for gjennomføring av reformen i fylket  
og for lokale prosesser 

 
 

Oppstartskonferanse for kommunereformen 
26. august 2014 

 

Fylkesmannen  i Sør-Trøndelag  
Alf-Petter Tenfjord 
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Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Oppfølgingsbrev til 
kommunene uke 36/37: 

• Mål 

• Milepæler 

• Forventninger til lokale 
prosesser 

• Tilbud fra FM og KS 
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Oppstartskonferansen 
 26. august 

Vedtatt 
prosjektplan i 
KS fylkesstyre 
26.08 



Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Fylkesmannens rolle 

- Ansvar for igangsetting av disse prosessene, i samarbeid med 
KS –    i form av møter, seminarer og tilrettelegging av 
faktagrunnlag 
 

- Vurdere helhet i regionen og også se til at det legges opp til at 
de igangsatte prosesser avsluttes innen våren 2016. « følge 
opp de kommunene som ikke på eget initiativ tar nødvendig 
lokalt lederskap». 
 

- FM vil ha tett dialog med fylkesmenn i nabofylker for å 
koordinere prosesser som går på tvers av fylkesgrenser 
 

- «FM skal på selvstendig grunnlag  høsten 2016 gjøre en 
vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene der det 
legges vekt på helhet i regionen og fylket» 
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Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Faser i kommunestrukturprosessen Hovedinnhold 

1. Oppstartfase fram til 1. september 2014 

  

- Avklaring av reformens innhold og verktøy. 

Oppdragsbrev fra Regjeringen 

- Etablering av prosjektorganisasjon i fylket, 

dialog med KS og nabofylker 

- Oppstartskonferanse med kommunene 

- Brev til kommunene – «oppdraget» 

2. Dialogfase fra september 2014 til 

februar 2015 

  

- Avklaringer av geografiske retningsvalg på 

bakgrunn av tilrettelagt kunnskapsgrunnlag og 

prosesser i enkeltkommuner og mellom 

kommuner 

- Vedtak i kommunestyrene til 1. februar 

  

3. Utrednings- og utviklingsfase – to spor 

  

- Gjennomføring av avgrensa 

konsekvensanalyser/utredninger (utfra 

nasjonale mål og kriterier).  

- Forberedelse av sammenslåing 

4. Beslutningsfase i kommunene 2015/vår 

2016 

  

- To spor; a) kommuner som vil vedta 

sammenslåing innen høsten 2015 og b) 

kommuner som vil fatte vedtak våren 2016. 



Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Det aller viktigste nå (1) 

• At kommunene, og først og fremst 
politikerne,  «tar ballen» og setter i gang 
konstruktive prosesser 

• At kommunene identifiserer 
mulighetsrommet  

• «Storkommunene våre» tar initiativ og 
ivaretar en regional rolle 

 

 



Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Det aller viktigste nå (2) 

• Først spørre seg HVORFOR og HVA ER 
VIKTIG 

– Skape bærekraft de neste 50 årene 
(velferdstjenester, samfunnsplanlegging, 
lokaldemokrati og samfunnsutvikling). 

–Det handler om Trøndelags slagkraft og 
posisjon i fremtiden 

 



Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Det vi konkret anbefaler å ta tak i nå 

1. Fremme sak til første kommunestyremøte  og få  vedta 
lokal prosjektorganisasjon  

 Vesentlig med avsatt prosjektlederressurs som kan legge til 
rette og være kontaktperson 

 Ha bredt sammensatt deltakelse (politikk, administrasjon, 
ansatte, samfunnsaktører) 

 Planlegge selve prosessen utøver høsten og videre 

 Avklare behov for kunnskapsgrunnlag 

 

2. Planlegge arbeidsprosess i høst/vinter og dialog innad i 
egen kommune og med nabokommuner/region 

 

3. Plan for innbyggerinvolvering 
 

 
 

 

 



Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Interessenter dere bør involvere 

Kommunen 

Media 

Ansatte 

Arbeidstaker 
organisa-

sjoner 

Politikere 

Andre 
kommuner 

Lag og 
foreninger 

Lokal-
befolkningen 

Næringslivet 



Hva er gode løsninger?  

• Tilstrekkelig kapasitet 

• Relevant kompetanse 

• Tilstrekkelig distanse 

• Effektiv tjenesteproduksjon 

• Økonomisk soliditet 

• Valgfrihet 

• Funksjonelle samfunnsutviklings-
områder  

• Høy politisk deltakelse 

• Lokal politisk styring 

• Lokal identitet 
  

Kriterier rettet mot staten: 

• Bred oppgaveportefølje 

• Statlig rammestyring 
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• Hvordan ligger kommunen an 

på disse punktene.  

– I dag?  

– Om 30-50 år? 

 

• Unaturlige grenser? 

 

• Spesielle forhold som er 

viktig for min 

kommune/region? 

 



Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Arbeidsform for Fylkesmannen 

• Helhetlig tilnærming i dialog med KS og                      
fylkeskoordineringsgruppen 

• Informasjon og fellesmøter 

• Tilbud om bistand til kommunene 

• å komme til alle kommunestyrer høsten 2014 

• Kunnskapsgrunnlag som alternativ til lokale utredninger 

• Prosessveiledning 

• Innbyggerundersøkelse 

• Jevnlig dialog med departement, Fylkesmenn i nabofylker og 
Distriktssenteret  

• Fast kontakt med KS, Fylkeskommunen og Distriktssenteret 

• Skjønnsmidler – støtte til prosessarbeid og særskilte problemstillinger 

• Informere Sametinget 

 

Vi vil lage en 
arena for 

lokale 
prosjektledere 



Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Mer informasjon….  

 

 

www.kommunereformen.no 

 

http://www.fylkesmannen.no/Kommunal-
styring/Kommunereformen/ 
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Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Vedlegg 



Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Økonomiske virkemidler i reformperioden  

 Dagens virkemidler videreføres – med en litt annen 
innretning enn i dag:  

– Dekning av engangskostnader 

– Reformstøtte 

– Inndelingstilskudd 

 

 I tillegg: helhetlig gjennomgang av inntektssystemet 
– ses i sammenheng med reformen 

 
Kilde: KMD 

13 
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Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Dekning av engangskostnader 

 Prosesskostnader til sammenslåing - erfaringstall 

 Bare fasen mellom vedtak og oppstart 

 Ønsker ikke kobling til infrastruktur 

 Kostnader antas å øke for hver kommune som inngår 
 

Drift av nemd, lønn prosjektleder, tillitsvalgte, involvering av innbyggere, felles 
kulturbygging, samordning IKT-systemer, informasjon, servicekontor 

 
 



Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Reformstøtte 

 

Ny ordning («sammenslåingsgave») 
 

 

 

 

 
 
 Bare de som når minst 10.000 innbyggere får støtten. 

– Statsråden varsler at dette tallet vil bli justert 

 Stort sprang i sats fra 15.000 innbyggere. 

 



Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Inndelingstilskuddet 

• Dekker bortfall av basistilskuddet og 
distriktstilskuddene over 20 år 

• Nedtrapping siste 5 år 

• KS har laget simuleringsmodell 
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Godkjent av KS fylkesmøte 26.08.2014 

 

       

PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV 

KOMMUNEREFORMEN I SØR-TRØNDELAG 

2014-2017 

 

 

Et flertall på Stortinget slutta seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om 

gjennomføring av en kommunereform i perioden 2014-2017. Fylkesmannen har 

fått i oppdrag å være tilrettelegger og koordinator for prosessene, og KS er 

forutsatt trukket inn og gitt en viktig rolle i gjennomføringen av reformen.  

 

Denne prosjektplanen viser hvilke rammer som reformen i Sør-Trøndelag skal 

følge. Planen skal forankres på oppstartsmøte med kommunene 26.08.14 og i KS 

fylkesmøte samme dag. Planen vil ved behov bli revidert underveis i perioden i 

dialog med kommunene. Planen er basert på at det er kommunene som har selv 

ansvar for lokale prosesser, men det tas et felles fylkesgrep i fylket (koordinert 

med nabofylkene) for å oppnå en helhet i regionen og hensiktsmessig 

koordinering på tvers av kommunene av alle prosesser som skal gjennomføres. 

 

1. MÅL OG RAMMER 
 

1.1 Oppdrag og bakgrunn 
Regjeringen la 14. mai 2014 fram kommuneproposisjonen 2015, som inneholdt 

en meldingsdel om kommunereformen. Saken ble behandlet i Stortinget 18. juni, 

der det ble gitt bred politisk tilslutning til at det er behov for endringer i 

kommunestrukturen, målene for en reform og økonomiske virkemidler. 

Prosessene skal startes opp høsten 2014.  

 

Stortinget slutta seg til at Fylkesmannen skal ha en sentral rolle i 

gjennomføringen av reformen. Regjeringens oppdragsbrev ble sendt til 

Fylkesmennene 24.06.2014 (vedlagt). Fylkesmennene skal være tilretteleggere 

og koordinator i prosessene. Det er forutsatt at KS trekkes inn i 

gjennomføringsarbeidet. KS må i tillegg få mandat for sitt arbeid fra sine 

medlemmer.  
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Godkjent av KS fylkesmøte 26.08.2014 

1.2 Mål 
Et bredt flertall på Stortinget har slutta seg til at det er behov for at det skjer 

endringer i kommunestrukturen. Reformen skal legge til rette for at flere 

kommuner slår seg sammen til større og mer robuste kommuner. Følgende 

overordna mål er fastsatt for reformen: 

 Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 Styrket lokaldemokrati 

 

1.3 Overordnede rammer:  
Kommunalreformen består sett fra et nasjonalt perspektiv av fire deler: 

 

a) Oppgaver; det ses på muligheten for desentralisering av oppgaver fra 

fylkeskommunene, fra regional statsforvaltning og interkommunale 

oppgaver. 

b) Struktur; det er både kommune- og fylkesinndelingen som er til diskusjon, 

men også inndelingen av statsforvaltningen.  

c) Styring; det ses både på modeller/regelverk for intern organisering/styring 

av kommuner, det ses på lovregulering av oppgaver oppgaver til 

fylkeskommuner/staten/hovedstaden, det ses på prinsippene for statlig 

styring av kommunene og det ses på rammene for styring av kommunal 

forvaltning (kommunelov, særlover).  

d) Finansiering; Det blir sett på finansiering av kommunene, 

inntektssystemet skal gjennomgås i 2017 og det er lagt inn flere 

virkemidler for omstilling/kompensasjon i selve reformgjennomføringen. 

 

Dette vil til sammen danne rammene for prosjektet i Sør-Trøndelag. I tillegg er 

følgende forhold viktige for prosessene i fylket: 

 krav til tidsplan er fastlagt i Stortingets vedtak, jf pkt 4 under.  

 økonomiske virkemidler er fastlagt fra Regjeringen. 

 Fylkesmannen og KS skal samarbeide om opplegget for regionale 

prosesser. 

 Regionalt må Fylkesmannen og KS sette inn nødvendige ressurser i 

form av økonomi og personressurser. 

 Det skal leggs til rette for prosesser på tvers av fylkesgrenser der det 

er ønske om det. 

 Det er ikke ønskelig å gjennomføre tradisjonelle 

sammenslåingsutredninger. Regjeringen vil tilrettelegge standardiserte 

faktaoppsett som kommunene kan bruke, og vil ellers tilby også andre 

verktøy (prosessveileder, spørreskjema) til bruk for å oppnå gode 

prosesser. Fylkesmennene skal kunne vurdere å støtte utredning av 

særskilte problemstillinger i et fylke. 
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Andre viktige prinsipper som ligger til grunn for kommunalreformen: 

 

 Videreutvikling av generalistkommunesystem med like grunnoppgaver 

til alle kommuner. Dersom resultatet av lokale strukturprosesser blir en 

svært heterogen kommunestruktur med kommuner av svært 

varierende størrelse, er det sagt at spørsmålet om pålagt 

interkommunalt samarbeid og oppgavedifferensiering hvor de største 

kommunene kan få nye oppgaver blir aktualisert. 

 Det er ønskelig med sterkere og mer geografisk funksjonelle 

generalistkommuner både i distriktet og rundt storbyene 

 Lange avstander og ønske om nærhet kan sikres gjennom lokalstyrer, 

kommunedelsorganisering, lokale servicekontor og andre interne 

organisasjonsløsninger.  

 For å finne gode løsninger må det bl.a. tas hensyn til spredt 

bosettingsmønster, reiseavstander og etablerte identitetsområder. 

2. OMFANG OG AVGRENSING 
 

- Prosjektet skal sørge for at alle kommunene gjennomfører utredninger i 

hht til Stortingets vedtak og Regjeringens mandat, og går gjennom 

prosessen med diskusjon/vurdering/vedtak innen våren 2016. 

- Prosjektet varer fra høst 2014 til høst 2016.  

- I tillegg til sammenslutning av eksisterende kommuner, kan 

grensejusteringer og oppdeling av kommuner være aktuelt. Stortinget har 

også åpna for at fylkesgrensene kan vurderes.  

- Prosjektet vil danne grunnlaget for fylkesmannens egen 

oppsummering/anbefaling til Regjeringen som skal gjøres høsten 2016. 

- I perioden 2017-2020 vil det komme en fase med gjennomføring av selve 

kommunesammenslutningene, og dette vil kreve et eget prosjektarbeid.  

 

3. ORGANISERING OG ROLLER 
Kommunereformen forutsetter at hver enkelt kommune lager en 

prosjektorganisasjon som får ansvaret for lokale prosesser i egen kommune, og 

som samarbeider med nabokommunene og med fylkesprosjektet. 

 

Fylkesprosjektet «kommunereformen i Sør-Trøndelag» har følgende organisering 

og rollefordeling: 

 

a) Oppdragsgiver: Regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

- Gir prosjektmandatet til Fylkesmennene, jf. brev av 24.06.2014.  

- Skal motta underveisrapportering og sluttrapport fra Fylkesmennene og 

oppsummere dette i en melding til Stortinget. 

- Ansvar for følgeevaluering av reformen. 
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b) Prosjektansvarlig (PA): Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/fylkesmann Jørn Krog 

- Faglig og økonomisk ansvar for gjennomføring ihht Regjeringens oppdrag. 

- Påse samsvar mellom prosjektplan og mål/framdrift. 

- Leder av Fylkeskoordineringsgruppa. 

- Ansvar for ekstern kommunikasjon om prosjektet. 

- Sørger for klare rammer for PL. 

- Ansvarlig for prosjektets oppsummering og endelige anbefaling. 

 

c) Prosjektledelse (PL): Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Alf Petter Tenfjord 

- Har et operativt ansvar for prosjektet. 

- Ansvar for prosjektplan og oppfølging av denne. 

- Følger opp kritiske suksessfaktorer. 

- Sørge for at PA gis et kvalitetssikret underlag ved beslutningspunkter og 

møter med koordineringsgruppen. 

- Analysere sterke og svake sider, trusler og muligheter. 

 

d) Prosjektmedarbeidere:  

- Medarbeidere hos Fylkesmannen og KS, som bidrar inn i et 

prosjektsekretariat ledet av PL.  

- Klargjøring av tidsressurser som skal bidra inn i sekretariatet, skal skje i et 

samarbeid mellom Fylkesmannen og KS.  

- Enkeltressurser kan knyttes til sekretariatet etter behov. 

 

e) Fylkeskoordineringsgruppe: Dette er en rådgivende gruppe for PA.  

 Ledes av PA.  

 Koordineringsgruppen består av fylkesstyret i KS, politisk valgte 

ledere i fylkets regionråd (Trondheimsregionen, Fosen, Orkdal, 

Værnes og Fjellregionen) og fylkesrådmannen. 

 Gruppa skal bidra til å se helhet, koordinere interesser og samkjøre 

prosesser fram mot 2016.  

- Gruppa skal understøttes av prosjektsekretariatet, og kalles inn skriftlig 

med sakliste og forslag til vedtak. 

 

f) Andre bidragsytere 

Regjeringen har forutsatt at Kompetansesenteret for distriktsutvikling 
(KDU) skal kunne bistå prosessveilederne i de enkelte fylkene, både om 

erfaringer fra tidligere sammenslutninger og om råd når det gjelder 
organisering av de lokale prosessene.  

 

4. MILEPÆLER 
Stortinget har slutta seg til følgende tidsplan som Regjeringen har foreslått: 
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Disse milepælene danner rammene for prosessene i Sør-Trøndelag. Inndelt i 

faser blir prosessen slik: 

  

Faser i kommunestrukturprosessen Hovedinnhold 

1. Oppstartfase fram til 1. 
september 2014 

 

- Avklaring av reformens innhold og 
verktøy. Oppdragsbrev fra 

Regjeringen 
- Etablering av prosjektorganisasjon i 

fylket, dialog med KS og nabofylker 

- Oppstartskonferanse med ordførere 
og rådmenn med forankring av 

prosjektplan og milepæler 

2. Dialogfase fra september 

2014 til februar 2015 
 

- Avklaringer av geografiske 

retningsvalg på bakgrunn av 
tilrettelagt kunnskapsgrunnlag og 
prosesser i enkeltkommuner og 

mellom kommuner 
 

3. Utrednings- og utviklingsfase 
– to spor 

 

- Gjennomføring av avgrensa 
konsekvensanalyser/utredninger 

(utfra nasjonale mål og kriterier).  
- Forberedelse av sammenslåing 

4. Beslutningsfase i 
kommunene 2015/vår 2016 

 

- To spor; a) kommuner som vil 
vedta sammenslåing innen høsten 
2015 og b) kommuner som vil fatte 

vedtak våren 2016. 

 

Etter prosjektets avslutning skjer følgende: 

 

a) Oppsummering fra Fylkesmannen og nasjonale vedtak høsten 2016/våren 

2017. 

b) Gjennomførings- og iverksettingsfase 2017 – 2020 ihht gjeldende 

lovbestemmelser om kommunesammenslåinger/grensejusteringer. 
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5. RISIKOANALYSE 
Følgende faktorer er viktig å ha en løpende vurdering av status for, og kunne 

sette inn avbøtende tiltak: 

- Samarbeidet mellom Fylkesmannen og KS må fungere godt for å lykkes.  

 Vi må tilrettelegge gode arenaer for kommunene å diskutere på, og 

tilby bistand både til kunnskapsgrunnlag og prosesser.  

 Kommunereformen må gis systematisk og gjentatt oppmerksomhet 

på fellesarenaer.  

 Vi må være tilstede ute i hver enkelt kommune og regionrådene. 

- Vi må få mobilisert hver enkelt kommuneledelse, og bidra til en god 

rolledeling mellom politikere og administrasjon.  

 Vi må unngå at det blir «rådhusorientering» og at man heller er 

opptatt av kvalitet/bærekraft i tjenesteproduksjon, og styrking av 

kommunenes funksjoner som samfunnsutviklere og som arena for 

lokaldemokrati.  

 Vi må få fram at dette først og fremst er en politisk oppgave, som 

krever lederskap, mot og kløkt. 

 Vi må unngå at det blir for stort utredningsfokus.  

- Det er ønskelig med en åpen og mulighetsorientert debatt. 

 Vi må bidra til at kommunene ser langt nok fram i tid. Løsningene 

som nå velges skal stå seg og dekke innbyggernes behov minst i de 

neste 50 åra.  

 Vi må peke på mulighetene og hvordan offentlig forvaltning kan 

bidra til et slagkraftig og konkurransedyktig Trøndelag. 

 Vi må bidra til å fokusere på samspill og samhandling, heller enn 

makt og motmakt. 

- Ansatte i kommunene og aktører innenfor næringsliv og andre sentrale 

samfunnsaktører regionalt og kommunalt, må trekkes aktiv inn. 

- Informasjon, formidling og kontakt med media må vies særskilt 

oppmerksomhet. 

- Både i hver enkelt kommune og på fylkesnivå, må det settes av 

nødvendige økonomiske og personellmessige ressurser til å legge til rette 

for gode prosesser og kunnskapsgrunnlag. 

- Vi må sikre et helhetlig perspektiv både i eget fylke og sammen med 

nabofylkene 

 Sikre parallelle løp i kommuneprosessene. 

 Sikre samordning over fylkesgrensene. 

 Prosessen blant kommunene i Trondheimsregionen er en sentral 

premiss for prosessen/resultatet i de andre kommunene i begge 

Trøndelagsfylkene.  

 Prosessen som tilrettelegges fra fylkesperspektivet, må hele tiden 

ha god forankring i kommunen, være kvalitetssikret og ta opp i seg 

behovet for endring. 
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6. GJENNOMFØRING 
 

2.1 Kunnskapsgrunnlag og vurderingskriterier 

Det er ikke mulig å utrede seg fram til et «rett» svar på kommunereformen. Det 

er imidlertid nødvendig å ha et kunnskapsgrunnlag både for å se 

utfordringsbildet/behovet for reform, kunne vurdere ulike alternativer for 

sammenslåing og se konsekvenser/muligheter av dette. 

Departements/fylkesnivået vil bistå kommunene med verktøy til dette, veiledere 

til prosessgjennomføring og verktøy til bruk i innbyggerdialog. Fylkesmennene 

skal vurdere å gi støtte til dette, utover det som stilles til rådighet fra sentralt 

hold.  

 

Et sentralt utgangspunkt for hva man trenger kunnskaper om og hvordan 

situasjonen i dag og framover konkret skal vurderes i ulike kommuner, er 

ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur. Disse er viktig for å kunne 

analysere/vurdere krav til robusthet i befolkningsgrunnlag, kompetanse og 

kapasitet, og hva som skal til for at en kommune ivaretar sine 

roller/oppgaveløsning:  

a) Kriterier for kommunene 

1. Tilstrekkelig kapasitet 

2. Relevant kompetanse 

3. Tilstrekkelig distanse 

4. Effektiv tjenesteproduksjon 

5. Økonomisk soliditet 

6. Valgfrihet 

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder  

8. Høy politisk deltakelse 

9. Lokal politisk styring 

10.Lokal identitet 

 

b) Kriterier for staten: 

1. Bred oppgaveportefølje 

2. Statlig rammestyring 

 

Disse kriteriene vil bli mye brukt og blir dermed sentrale i diskusjonene i Sør-

Trøndelag. Kriteriene er utdypet i vedlegg 2.  
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6.2 Aktiviteter i prosjektet 
 

Fase 1: Oppstartfase fram til 1. september 2014  

    

Tiltak Beskrivelse Tidspunkt Ansvar 

    

Etablere fylkesprosjekt  Avklare roller ihht oppdragbrev fra 

Regjeringen 

 Etablere prosjektorganisasjon 

 Prosjektplan inkl. valg av tilnærming, 

konkretisere rammebetingelser 

 Forberede faktagrunnlag (herunder 

vurdere et debatthefte og hvilke 

problemstillinger som ev skal utredes for 

mange/alle kommuner) og 

prosessverktøy 

 Dialog med nabofylker om samordning 

av prosesser (møte med hvert enkelt 

fylke) 

 Etablering av fylkeskoordineringsgruppe 

 Forankring hos kommunene /KS (KS har 

styremøte 18.08, rådmannsutvalg 19.08 

og fylkesmøte 26.08) 

Så mye som 

mulig før 1. 

september 

FM i dialog 

med KS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 

Oppstartskonferanse for 

reformarbeidet 

 For rådmenn/ordførere/opposisjonsleder 26. august FM i dialog 

med KS 

Oppdragsbrev til 

kommunene 

 Konkretisere oppdraget og 

forventningene til lokale/regionale 

prosesser og organisering 

 Klargjøre tilbud om støtte fra 

fylkesnivået til kunnskapsgrunnlag, 

saksgrunnlag og selve prosessarbeidet 

 Milepæler og framdrift 

Sendes ut etter 

26. august 

 

Dialog med kommunene  Delta på forespørsel hos alle kommuner 

og regionråd 

 Særskilt fokus på sikring av samordning 

med og innad i Trondheimsregionen 

Møter juni-

august 

 

21-22/8 

 

 

 

Fase 2 – første dialog -  fra  september 2014 til februar 2015 

 

 

    

Tiltak Beskrivelse Tidspunkt Ansvar 

    

Etablere lokale/regionale 

prosesser 

 Hver enkelt kommune forutsettes å ha en 

prosjektorganisasjon, bredt sammensatt 

politisk/administrativt og med en forankra 

mandat/plan for 

organisering/ressurser/involvering/kommunika

sjon. Klargjøring av kunnskapsgrunnlag 

 Prosessen i enkeltkommuner og hos naboer må 

samkjøres. 

 Diskusjoner/prosesser skal ende ut i 

kommunestyrevedtak om geografisk 

retningsvalg, behov for kunnskap mv 

September 

 

 

 

 

 

 

Bestilling til 

kommunene 

kommer 

 

Støtte til kommunene  FM og KS har møter med hver enkelt 

kommune og vil delta i 

September og 

oktober 
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kommunestyrer/regionråd 
 Klargjøring av kunnskapsgrunnlag og krav til 

robusthet 
 

Forankring og 

orientering 

 Klargjøre samarbeid med statsetatene 

 Møte på fylkesplan med fagforeninger 

 Møte med sentrale næringslivaktører 

Snarest etter 

26. august 

 

Informasjon og 

kommunikasjon 

 Det må lages en kommunikasjonsstrategi inkl 

innbyggerdialog 

  Eget møte med media på landsdelsnivå (Nrk 

og Adresseavisen) 

Snarest etter 

26. august 

 

 

 

Fase 3 – Utrednings- og utviklingsfase 

 

 

Tiltak Beskrivelse Tidspunkt Ansvar 

    

Avklaring av oppgaver 

for kommunene 

 Avklaring gjennom ekspertutvalg og framlegg 

fra Regjeringen til Stortinget 

 Utredninger om regionnivå foretas på 

nasjonalt nivå 

Våren 2015 Regjeringen 

Begrenset 

utredningsarbeid lokalt 

og regionalt 

 

 Gjennomføre analyser/utredninger utfra 

kommunenes beslutninger om geografisk 

samarbeidsretning, samt problemstillinger som 

er fylkesdekkende/dekkende for mange 

kommuner 

 Forberedelse av sammenslåing for kommuner 

som ønsker å fatte vedtak om sammenslåing 

allerede høsten 2015 

  

     

 

Fase 4 – Beslutningsfase høsten 2015-våren 2016  

Tiltak Beskrivelse Tidspunkt Ansvar 

    

Beslutninger i 

kommunestyrene 

 

 På grunnlag av framlagt sak om 

sammenslutning 

 To faser, enten vedtak høsten 2015 eller våren 

2016 

Høsten 2015 

og våren 

2016 

 

     

 

 

7. RAPPORTER 
 

- Statusrapporter for fylkesprosjektet vil bli utarbeidet til 

fylkeskoordineringsgruppen og gjort tilgjengelig på Fylkesmannens 

hjemmeside.  

- Sluttrapport fra Fylkesmannen høsten 2016 

 

8. Økonomi og ressurser 
 Fylkesmannen får tilført ressurser til en prosessveileder i hvert enkelt 

fylkesmannsembete i prosjektperioden. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil ha 
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en prosjektleder i dette arbeidet, men vil bruke flere interne ressurser til 

selve arbeidet. 

 Regjeringen har satt av nasjonale midler til kommunereformen, som KS kan 

søke om midler fra. 

 Fylkesmannen kan be Kompetansesenteret for distriktsutvikling bistå 

prosessveilederne. 
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Vedlegg 1: Oppdragsbrev til Fylkesmennene 
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Vedlegg 2: Ekspertutvalgets kriterier 

 

1. Tilstrekkelig kapasitet 

Kommunene må ha en tilstrekkelig kapasitet både faglig og administrativt for å kunne løse 

oppgavene på en effektiv og god måte. Tilstrekkelig kapasitet henger nært sammen med 

tilgang til relevant kompetanse. Å få én stilling med god fagkompetanse vil ikke gi 

grunnlaget for et godt fagmiljø. Til det trenger man også kapasitet til å behandle en viss 

mengde saker, ha god kontroll og oversikt, og til å utvikle fagområdene. 

2. Relevant kompetanse 

I tillegg til tilstrekkelig kapasitet, er også relevant kompetanse avgjørende for å sikre sterke 

fagmiljøer og en god administrasjon. Dette innebærer også at det må være en bredde i 

kompetansen. Manglende kapasitet og kompetanse er også fremhevet som utfordringer for 

at kommunen skal ivareta sine roller som samfunnsutvikler og myndighetsutvikler. Innenfor 

kommunens rolle som demokratisk arena kan en kommunal administrasjon med 

kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte bedre 

den politiske styringen og utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet. Av hensyn til 

lokaldemokratisk styring er det avgjørende at kommunen selv kan sikre tilstrekkelig 

kapasitet og kompetanse og ikke er avhengig av samarbeid eller hjelp fra andre. 

3. Tilstrekkelig distanse 

Kommunene må ha en slik størrelse at det er tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og 

innbyggerne. Dette for å sikre likebehandling og at det ikke tas utenforliggende hensyn i 

myndighetsutøvelsen, samt at innbyggerne sikres de rettigheter de har etter loven. I tillegg 

skal habilitetsreglene sikre tilliten til kommunene og beskytte den enkelte saksbehandler 

mot utidig press. 

4. Effektiv tjenesteproduksjon 

Større kommuner vil legge bedre til rette for økt rammestyring fra statens side og dermed 

økt mulighet for å tilpasse tjenestetilbudet til lokale forhold. Større kommuner kan gi bedre 

utnyttelse av potensielle stordriftsfordeler. Bosettingsmønsteret i kommunen og hensynet 

til innbyggernes ønske om nærhet til tjenestene kan gjøre det vanskelig å hente ut 

stordriftsfordeler på alle tjenester i kommunen. Men det vil trolig være 

effektiviseringsgevinster på enkelte områder – slik som i den overordnede styringen og 

planleggingen i sektoren. 

5. Økonomisk soliditet 

En viktig forutsetning for at kommunene skal kunne tilby sine innbyggere gode 

velferdstjenester er at kommunene har god kontroll på økonomien og kan håndtere 

uforutsette hendelser. Kommuner med sunn økonomi, som sørger for å ha et økonomisk 

handlingsrom, kan i større grad håndtere uforutsette hendelser uten at det får direkte 

konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Små kommuner er mer sårbare enn 

større kommuner i slike situasjoner, fordi de har et mindre budsjett å omdisponere 

innenfor. 
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6. Valgfrihet 

Innbyggerne vil i større grad kreve flere valgalternativer innenfor tjenestene. Større 

kommuner kan tilby en større bredde i tilbudet til sine innbyggere, som vil være vanskelig å 

tilby i små kommuner. 

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 

Kommunene må ha en inndeling som er mest mulig funksjonell for de områder det er 

nødvendig å se i sammenheng for å sikre helhetlige løsninger, særlig på areal- og 

transportområdet. De siste tiårene har det vært en vedvarende regional integrasjon 

gjennom pendling og tettstedsutvikling, slik at kommunene i stadig mindre grad utgjør en 

funksjonell enhet. Denne utviklingen vil fortsette. Særlig i byområder gjør behovet for mer 

funksjonelle samfunnsutviklingsområder at kommunene bør vurdere sammenslåing. 

Erfaring tilsier at kommunene hver for seg har sterke insentiver for å ivareta egne behov og 

at de felles løsningene ikke blir optimale, verken i planleggingen eller i implementeringen av 

planene. I mindre sentrale strøk vil kriterier som kapasitet og kompetanse om 

samfunnsutvikling være viktigere når kommunesammenslåing skal vurderes. 

8. Høy politisk deltakelse 

Det er viktig å ha et aktivt lokaldemokrati med valgmuligheter både i forbindelse med 

stemmegivningen og at innbyggerne har mulighet til å få sin stemme hørt mellom valgene. 

Større kommuner legger i dag i større grad til rette for deltakelse mellom valgene, og de har 

oftere ulike former for medvirkningsorgan. På noen indikatorer scorer de minste 

kommunene høyest – valgdeltakelsen ved lokalvalg er størst i de minste kommunene og 

flere innbyggere i små kommuner har vært i kontakt med ordfører enn i større kommuner. 

Men analyser viser at for noen av disse indikatorene har resultatet mer å gjøre med 

kjennetegn ved innbyggerne enn at kommunen er liten. 

9. Lokal politisk styring 

Det er avgjørende for lokal politisk styring at den kommunale administrasjonen har 

nødvendig kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de 

folkevalgte. Kommunene bør ha mulighet for en hensiktsmessig lokal organisering og 

prioritering, og ikke være nødt til å organisere sin tjenesteproduksjon i interkommunale 

ordninger for å levere lovpålagte velferdstjenester. 

10. Lokal identitet 

Det er etter utvalgets vurdering to dimensjoner som spiller inn på dette området, og som 

kommunene bør vurdere i spørsmålet om sammenslåing: opplevd tilknytning til et område 

og felles identitet med andre områder. Antakelsen om at noe av dagens nærhet vil forsvinne 

ved større kommuner, enten det gjelder til kommunehuset, lokalpolitikerne eller tjenester, 

vil med stor sannsynlighet bli opplevd som problematisk og utfordrende av de berørte 

innbyggerne. En slik opplevelse vil kunne bli forsterket dersom dagens politiske og 

administrative system ikke tilpasses nye forutsetninger. Resultatet vil kunne bli et svekket 

lokalt demokrati. Utvalget tar også som utgangspunkt at det vil være lettere å gjennomføre 

sammenslåinger med kommuner som i stor grad opplever å ha interkommunal identitet, 

enn mellom kommuner som ikke har det. 
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11. Bred oppgaveportefølje 

Utvalget mener at det er sentralt at kommunene fortsatt har ansvar for en bred 

oppgaveportefølje. Utvalget tar til følge signalene fra regjeringen om at nye robuste 

kommuner skal tilføres flere oppgaver, og mener i utgangspunktet at flere oppgaver under 

lokalpolitisk kontroll vil kunne styrke lokaldemokratiet. Etter utvalgets oppfatning er 

imidlertid det sentrale for kommunens ivaretakelse av sin rolle som demokratisk arena at 

kommunene allerede i dag ivaretar betydningsfulle oppgaver.  

12. Statlig rammestyring 

Etter utvalgets vurdering er det viktig at den statlige styringen blir avpasset slik at det lokale 

demokratiske handlingsrommet tillater at lokale preferanser i størst mulig grad blir 

bestemmende for hvordan tildelte oppgaver ivaretas, og for fordelingen av ressurser 

mellom ulike oppgaver. En kommunestruktur med større og mer robuste kommuner vil 

etter utvalgets vurdering redusere dagens behov for detaljert statlig styring. 
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Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/594    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Eldrerådet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

2. GANGS BEHANDLING - GODKJENNING AV PLANPROGRAM FOR 
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015 - 2027  
 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommunestyre fastsetter «Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Frøya 

kommune 2015 – 2027» med følgende endringer: 

1. I kolonnen for utfordringer under punkt 7.3, innsatsområde; Samfunn, tas 

«Trafikksikkerhet» med som et eget punkt. 

2. I kolonnen for utfordringer under punkt 7.3, innsatsområde; Samfunn, tilføyes 

følgende punkt: «Fokus på tiltak som øker trafikksikkerheten.» 

3. Helt til slutt i kapittel 2.3 tilføyes følgende: «Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 

2011, og er ikke foreslått rullert i inneværende kommunestyreperiode. Kommende 

planstrategi må ta stilling til når kommuneplanens arealdel skal rulleres.» 

4. Avsnittet om «Felles fylkesplan for Trøndelag» under punkt 3.2, tas bort. 

5. Det tas inn et avsnitt om «Regional Strategi for Arealbruk 2014 – 2024», under punkt 

3.2. 

6. Under punkt 3.2 tilføyes referansen www.rostrondelag.no som fotnote. I punkt 7.3, i 

kolonnen for innsatsområde samfunn, under utfordringer tilføyes følgende: «Den 

kommende rulleringen av Risiko og Sårbarhetsanalysen for Frøya vil identifisere 

utfordringer knyttet til dette. De overordnede føringene må innarbeides i den 

kommende samfunnsdelen til kommuneplanen.» Følgende tilføyes tilsvarende under 

muligheter: «Den kommende rulleringen av Risiko og Sårbarhetsanalysen for Frøya 

vil identifisere muligheter knyttet til dette. De overordnede føringene må innarbeides 

i den kommende samfunnsdelen til kommuneplanen.» 

7. I punkt 7.3 under innsatsområde «samfunn» tilføyes det et eget punkt under 

muligheter: «Det utarbeides en helhetlig strategi for fritidsbebyggelse.» 

8. I punkt 7.3 under innsatsområde «samfunn» tilføyes det et eget punkt under 

«utfordringer»: «Vil satsningen på å styrke sentrumsutviklingen på Sistranda gå på 

bekostning av grendene/ øyrekka?». I samme punkt under «muligheter» tilføyes 

følgende punkt: «Hvordan styrke grendene/ øyrekka samtidig med at sentrum 

styrkes?» 



9. I punkt 7.3 for innsatsområde «næring», under «utfordringer» tilføyes: 

«Interessekonflikter knyttet til bruk av arealressurser i sjø (akvakultur, farled, fiske, 

fritid, turisme, og vern). En økt utvikling innenfor akvakultur, vil forsterke dette.» 

Under muligheter tilføyes følgende: « Avklare interessekonflikter i sjø på et 

overordnet nivå.»  

10. I punkt 7.3 for innsatsområdet «samfunn», under utfordringer tilføyes: 

«Befolkningsveksten på Frøya er skjevt fordelt – Øyrekka trues av avfolkning!» 

Under muligheter tilføyes: «Fokus på tiltak i øyrekka for å snu den negative 

befolkningsutviklingen.» 

 

 

Vedlegg: 
1. Uttalelse fra Kystverket, datert 2.7.14. 

2. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 14.7.14. 

3. Uttalelse fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 15.08.14. 

4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 15.08.14. 

5. Uttalelse fra Sjønhals Kretslag, datert 18.8.14 

6. Uttalelse fra Eldrerådet, saknr 14/14, møtedato 18.8.14. 

7. Høringsversjon; Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Frøya kommune 

2015-2027. 

8. 2. Høringsutkast (De foreslåtte endringene er tatt inn. Disse er gulet ut).  

 

 

Saksopplysninger:   
Kommunal planstrategi for Frøya kommune har vedtatt revisjon av kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

Formålet med kommuneplanens samfunnsdel: 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være en langsiktig plan som forteller oss hvordan vi skal 

skape et best mulig samfunn for oss og for de som kommer etter oss. Planen skal ha en bred 

samfunnsmessig tilnærming og skal trekke de lange linjene for å oppnå ønskede målsettinger. 

Langsiktige utfordringer skal belyses spesielt og planen skal vise hvordan vi har tenkt å møte 

disse. Planen vil fungere som styringsverktøy for kommunen sin helhetlig planlegging og vil 

danne grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Styringsverktøyet skal 

bidra til økt forutsigbarhet og tydelighet i dialogen med omverdenen, både lokalt og 

regionalt. Samfunnsdelen skal ha et planperspektiv på minimum 12 år, men bør også ta for 

seg utviklingstrekk som strekker seg utover dette. Samfunnsdelen skal også ha en 

handlingsdel som angir hva som skal prioriteres av tiltak i de 4 første årene av planperioden. 

Handlingsdelen skal revideres årlig. 

 

Føringer for planarbeidet: 

Plan og bygningsloven (PBL) 

Kap.4 – Planprogram 

Som grunnlag for kommuneplanarbeidet skal det utarbeides et planprogram. Planprogrammet 

utarbeides som et ledd i oppstart og varsling av kommuneplanarbeidet, og skal ligge til grunn 

for det videre arbeidet med planen. Hensikten med planprogrammet er «å gjøre rede for 

formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, opplegget for 

medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer 



som vil bli vurdert og behovet for utredninger» (§ 4-1). Planprogrammet skal sikre tidlig 

medvirkning om sentrale trekk ved planen. I høringsperioden for planprogrammet (minimum 

6 uker) åpnes det for innspill til innholdet i kommuneplanen. 

 

Kap. 11 – Kommuneplan: 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 

oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta 

utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige 

og regionale mydigheter til grunn. 

Plan- og bygningsloven legger de ytre rammene for hvordan planprosessen skal foregå. Den 

har blant annet bestemmelser for hvilke krav som stilles til medvirkning og hvilken 

høringsprosess planen skal ha. Det er ikke satt noen direkte krav om hvilket innhold planen 

skal ha, men at «samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 

for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon». 

 

Samfunnsdelen skal «ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplan etter kommuneloven § 44 kan 

inngå i handlingsdelen». 

 

Statlige og regionale føringer: 

Planarbeidet må forholde seg til en rekke føringer og retningslinjer fra statlige og regionale 

myndigheter, som må legges til grunn i det videre arbeidet. 

 

Frøya Formannskap vedtok i sak 14/ 594 å varsle oppstart av arbeidet med kommuneplanens 

samfunnsdel for 2015 – 2017 og forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til 

offentlig ettersyn. Høringsfristen ble satt til 18.08.2014. Saken ble annonsert 23.06.14 i 

henhold til plan- og bygningslovens krav, og utsendt til berørte parter i brev 26.06.14 og per 

mail 30.06.14.  

 

Det kom inn totalt 6 innspill/ merknader til planprogrammet: 

 
Høringspart Merknad/ innspill Rådmannens vurdering/ 

kommentar 

Kystverket «Kystverket har ingen merknader til forslag til 

planprogram, men ber om å bli holdt orientert 

om den videre planprosessen.» 

Kystverket vil på lik linje 
med andre myndigheter bli 
holdt orientert i 
planprosessen. 

«… Vi savner at kommunen i sin plan nevner det 

å etablere gang- og sykkelveier på veistrekninger 

som har stor trafikkmengde, i sammenheng med 

stimulering til boligbygging…»  

Dette fokuset bør innarbeides 
i punkt 7.3 under tema 
«samfunn». (1 og 2) 
 

Statens 
vegvesen 

«Vi anbefaler Frøya kommune om å utvikle en 

trafikksikkerhetsplan som må inneholde de 

nødvendige vurderinger og ivareta eventuelle 

forholdsregler.» 

Det jobbes med å ferdigstille 
en trafikksikkerhetsplan for 
Frøya i løpet av oktober 
2014. 

Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune 

«Under pkt 2.3 formål med planarbeidet står det 

bl.a. at… ønsket samfunnsutvikling skal være 

styrende for hvordan arealressursene brukes. 

Samfunnsdelen til kommuneplanen vil derfor ha 

en sentral plass når arealdelen til 

Det sittende kommunestyret 
etter valget i 2015 må ta 
stilling til dette gjennom 
planstrategien som skal være 
vedtatt senest ett år etter at 



kommuneplanen skal rulleres.» 

 

«Lenger oppe sies det om arealdelen… skal ikke 

rulleres i denne omgang. Det er greit, men en 

kort begrunnelse om hvorfor – hadde gjort seg, 

eller kanskje aller helst et par ord om når 

kommunen ser for seg en slik rullering. Dette er 

så langt vi kan se heller ikke nevnt i den 

kommunale planstrategien.» 

det nye kommunestyret er 
satt.  
Teksten under punkt 2.3 kan 
endres for å klargjøre dette. 
(3)  

«Regional planstrategi 2013-2015 erstatter 

«Felles fylkesplan 2009-2012»… Avsnittet om 

Felles fylkesplan på side 8 kan dermed utgå.» 

Avsnittet om Felles 
fylkesplan tas bort. (4)  

«Regional Strategi for Arealbruk ble vedtatt av 

fylkestinget 17.6.2014 og bygger på Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal 

planlegging og gir en oversikt over viktige 

gjeldende føringer og prinsipper når det gjelder 

arealbruk.» 

 

«I tråd med den nasjonale politikken er det et mål 

å bidra til bolyst og næringsutvikling i et 

bærekraftig Sør-Trøndelag. Strategien er ikke 

juridisk bindende, men gir føringer for 

fylkeskommunens politikk og signaler til andre 

aktører.» 

Det tas inne et avsnitt om 
«Regional Strategi for 
Arealbruk», som plasseres 
under kapitlet 3.2; Regionale 
føringer. (5) 

Samfunnssikkerhet: 

Det er bra at kommunen har satt av et eget punkt 

til risiko og sårbarhet i kommuneplanen. Det er 

viktig å forankre den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen til kommunen også i 

kommuneplanens samfunnsdel. I den 

omhandlende delen er det kun vist til 

Fylkesmannen og ROS Trøndelag. Planen det 

vises til har en annen referanse enn oppgitt. 

Korrekt nettadresse er www.rostrondelag.no. 

Dette punktet i samfunnsdelen burde tatt for seg 

kommunens ROS-analyse og hvordan kommunen 

ser for seg utfordringer for egne innbyggere samt 

hvordan kommunen ser på og kunne være tilstede 

for innbyggerne i gitte senarioer. Det bør også 

være en sammenheng mellom Fylkets ROS-

analyse og kommunens ROS-analyse.  

 

Det savnes i avsnittet en synliggjøring av de 

strategier kommunen har lagt for å redusere 

risiko og sårbarheter som kommer av den 

helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen 

kommunen skal ha, samt hvilke utfordringer 

kommunen identifiserer som størst. Innholdet i 

avsnittet synes ikke å gjenspeile kommunens 

helhetlige arbeid med risiko og sårbarhet. 

Referansen til nettadressen 
tilføyes. 
 
Frøya kommune er i ferd med 
å rullere eksisterende ROS-
analyse. Denne ble sist 
vedtatt i 2010. De 
overordnede føringene for 
den kommende ROS-
analysen vil bli innarbeidet i 
samfunnsdelen til 
kommunplanen. Teksten i 
punkt 7.3 under tema 
samfunn endres for å 
klargjøre dette. (6) 

Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag 

Landbruk og bygdeutvikling 

I planprogrammet er det fokus på Frøya som 

Innarbeides i 
kommuneplanens 



næringskommune, herunder satsing på reiseliv og 

ivaretagelse av landbruksnæringen. Det er en 

utfordring for husdyrbruket på Frøya å ta vare 

på melkeproduksjonen, men samtidig er 

kommunen stor på villsau. Samlet sysselsetting 

og omsetning viser at lammekjøttproduksjon er 

viktig innen jordbruksproduksjon. Frøya har 

videre en god andel økologisk jordbruksareal og 

økologisk sauehold. Fylkesmannen mener det er 

viktig at samfunnsdelen har fokus på dette og tar 

opp fremtidig jordbruksproduksjon og satsing på 

økologisk landbruk. Videre vil samarbeid mellom 

reiseliv, friluftsliv og landbruk være viktig. 

samfunnsdel. 

Miljøvern: 

For Frøya kommune vil vi anbefale at det 

utarbeides en friluftslivsplan. I tillegg bør det 

utarbeides en helhetlig strategi for 

fritidsbebyggelse basert på kunnskap om hva 

kommunen har av friluftsareal (bl.a tilgjengelig 

strandsone, tettstedsnære friområder m.m.). Når 

det gjelder strandsone/ kystsone er det laget en 

interkommunal kystsoneplan der Frøya er med. 

Planen tar ikke for seg utbygging til bolig- og 

fritidsformål. Fylkesmannen anbefaler at det i 

forbindelse med rullering av arealdelen gjøres en 

helhetlig kartlegging av strandsonen for å se på 

hva som er nedbygd, hva som er tilgjengelig for 

allmenheten og hva som ikke er tilgjengelig på 

grunn av privatisering, landbruk, topografi m.m. 

Først da er det mulig å legge til rette for en 

helhetlig, kunnskapsbasert strandsoneforvaltning 

som omhandler både bruk og vern.  

Eksisterende friluftslivsplan: 
«Kommunedelplan for 

Friluftsliv i Frøya kommune» 
er fra 1995. I gjeldende 
planstrategi ble denne 
foreslått rullert i 2012/ 2013. 
Dette er ikke gjennomført, og 
bør derfor prioriteres.  
 
Som et ledd i arbeidet med 
samfunnsdelen til 
kommuneplanen bør det 
utarbeides en helhetlig 
strategi for fritidsbebyggelse, 
som fylkesmannen påpeker. 
(7) 
 
En helhetlig kartlegging av 
strandsonen slik 
fylkesmannen foreslår, vil bli 
vurdert i forkant av 
rulleringen av 
kommuneplanens arealdel. 

Sjønhals 
Kretslag 

«Styret i Skjønhals Kretslag har sett gjennom 

planprogrammet og har merket seg bl.a. de 4 

satsningsområder.  

«Vi mener at også «BOSETTING/ 

BOSETTINGSMØNSTER» må være med her og 

ber om at dette tas inn.  

Vi imøteser senere behandling av selve 

samfunnsdelen i kommuneplanen for 2015/ 

2027.» 

Med dette så ønsker Sjønhals 
Kretslag å sette fokus på at 
det skal være mulig for alle 
som ønsker det, å bosette seg 
i utkantene på Frøya. I dette 
ligger et ønske om at også 
grendene rundt omkring på 
Frøya utvikles i takt med 
resten av samfunnet. 
Gjennom dette planarbeidet 
kan vi dermed forsøke å 
avklare hvordan Frøya kan 
styrke sin sentrumsutvikling, 
uten at dette går på 
bekostning av grendene. (8) 

Eldrerådet «Eldrerådet ber om at også «Bosetting» tas inn i 

de 4 temaområdene i planprogrammet. Vi 

Eldrerådets uttalelse sikter til 
det samme som omtales 



imøteser senere behandling av selve 

samfunnsdelen i Kommuneplanen for 2015 – 

2027.» 

under uttalelsen fra Sjønhals 
Kretslag. Sentrumstvikling 
må ikke gå på bekostning av 
grendene. Er det en 
utfordring/ trussel for 
grendene at vi satser på 
sentrumsutvikling? (8) 

 

Prosjektgruppa har også gjennomgått høringsforslaget, og har følgende innspill: 

1. Innsatsområdet «Beredskap»fjernes fra fokusområde Natur, Miljø og Klima. Dette 

erstattes av et eget punkt som går på rullering av ROS-analyse under innsatsområde 

samfunn (pnkt 6 i forslag til vedtak).  

2. I punkt 7.3 for innsatsområde «næring», under «utfordringer» bør det nevnes 

interessekonflikter knyttet til bruk av arealressurser i sjø (fiske, akvakultur, turisme, 

farleder, vern). Under «muligheter» bør det tilføyes; «Avklare interessekonflikter i sjø 

på et overordnet nivå.» (pnkt 9 i forslag til vedtak). 

3. I punkt 7.3 for innsatsområdet «samfunn», under utfordringer bør det nevnes: 

«Befolkningsveksten på Frøya er skjevt fordelt – Øyrekka trues av avfolkning!» 

Under muligheter bør det tilsvarende nevnes: «Fokus på tiltak i øyrekka for å snu den 

negative befolkningsutviklingen.» (pnkt 10 i forslag til tiltak). 

 

Vedleggene 1- 6 består av uttalelsene som er kommet inn. Vedlegg 7 er høringsforslaget til 

planprogrammet. I vedlegg 8 er de endringene som er foreslått satt inn (merket med gult), 

slik at man kan få et inntrykk av hvordan dokumentet vil bli, dersom de foreslåtte endringene 

vedtas. 

 

Vedlagte planprogram er utarbeidet i tråd med kravene i PBL § 4-1 og følger opp kommunal 

planstrategi for Frøya kommune. Rådmannen anbefaler at Frøya kommunestyret fatter vedtak 

om stadfesting av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for 2015 – 2017 under 

forutsetning av at planprogrammet endres i henhold til innstillingens punkter.  

 

 

 

 

 



























































































































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: U40  

Arkivsaksnr.: 12/1350    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 

HØRING – GRENSEENDRING I FROAN  
 
 

Forslag til vedtak: 
Høringsuttalelse fra Frøya kommune vdr forslag til grenseendring i Froan: 
 

1. Frøya kommune synes det er positivt at det har kommet på plass en løsning for at det 
skal være mulig med varige oppdrettslokaliteter i Froan. 

 
2. Frøya kommune mener at det er gjort for lite vurderinger av konsekvenser for blå 

sektor å legge ut 7km2 til nytt landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Frøya 
kommune mener det må komme bedre vurdereringer av hvilken betydning det vil ha 
for næringer i blå sektor at 7 km2 blir landskapsvernområde. Dette er ikke vurdert i 
grenseendringsforslaget.  
 
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 bruk av havet 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. 

 
3. Vurderingen om størrelsen på kompensasjonsareal bygger på usikkerhet omkring 

oppdrettslokalitetenes påvirkning på omgivelsene. Det er ikke godt nok dokumentert 
hvor langt unna oppdrettslokalitetene de påvirker omgivelsene. Frøya kommune 
mener at kompensasjonsarealet derfor ikke bør være av en slik størrelse som 
framlegges i forslaget. Arealet må stå mer i samsvar med arealet som tas ut av 
landskapsvernområdet. 

 
4. Det mangler en forvaltningsplan for Froan. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har på 

tross av langvarig arbeid ikke ferdigstilt noen forvaltningsplan for Froan. 
I dette ligger det en usikkerhet om hvilke konsekvenser ytterligere vern i Froan kan 
få. Det er usikkert hvordan Fylkesmannen vil tolke verneforskriften for Froan. I 
forvaltningsplanen kan man risikere at det kommer ytterligere føringer for bruk og 



vern av Froan. Det må forventes at en forvaltningsplan er på plass før ytterligere areal 
legges ut til landskapsvernområde. 

 
 

 
Vedlegg: 

1. Høringsbrev – Grenseendring for Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning. 
Miljødirektoratet 27.06.2014 

 
2. Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning – 

Fylkesmannens faglige anbefaling til grenseendring.  
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 23.01.2014 

  
3. Iverksetting av planprosess for endring av vernegrensene for Froan 

landskapsvernområde og dyrelivsfredning.  
Miljøverndepartementet 1.10.2012 
 

4. Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning – 
igangsetting av prosess for endring av vernegrense. 
Direktoratet for naturforvaltning 21.01.2013 
  

5. Oppsummering fra informasjonsmøte om endring av vernegrensene i 
naturvernområdene i Froan, 22. juli i Halten. 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 08.08.2013 
 

6. Link til lovdata: Forskrift om vern av Froan naturreservat og landskapsvernområde 
med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya kommune, Sør-Trøndelag 
http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1979-12-14-1?q=froan 

 
7. Link til: Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan. Sluttrapport. 

Nils Røv, NINA Rapport 202 
http://www.nina.no/archive/nina/pppbasepdf/rapport/2006/202.pdf 

 
8. Link til: Kampen om gråsonene: Oppdrett i Froan landskapsvernområde. 

Bygdeforskning rapport 8/09 
http://d3861196.hosted418.moonrocketadmin.net/filarkiv/2009/12/15/14b275161deb
52.pdf 

 

Saksopplysninger:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saken er godt beskrevet og vurdert i sakens vedlegg. 
 
Frøya kommune har den 03.07.2014 mottatt brev fra Miljødirektoratet, hvor de ber om 
uttalelse til forslag om grenseendring for Froan landskapsvernområde (vedlegg 1). 
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 (vedlegg 2). 
 
Fristen for uttalelse er 1.oktober 2014.  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (Link 6). 
 
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 fluer. 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. 
 
Froan er viktig både som hekke-, myte- og overvintringsområde for en rekke arter sjøfugl 
(Link 7). 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.  
 

Bakgrunnen for grenseendringssaken  
Fra 1998 har SalMar hatt lakesoppdrettsanlegg innenfor landskapsvernområdet. Drifta har 
basert seg på tidsbegrensede dispensasjoner fra vernebestemmelsene. I 2009 søkte SalMar 
om permanent dispensasjon for oppdrettsvirksomhet. Ved Miljødepartementets vedtak av 
28.september 2012 ble søknaden endelig avslått under henvisning til at oppdrettsanleggene 
var i strid med verneformålet, og at grunnvilkårene for dispensasjon etter 
naturmangfoldloven § 48 dermed ikke forelå. For at SalMar skulle kunne fortsette 
oppdrettsvirksomheten på de aktuelle lokalitetene, fremgikk det derfor av brevet at 
departementet ville be Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) utarbeide 
høringsutkast til forskriftsendring med sikte på å ta de to oppdrettsanleggene ut av 
verneområdet. Departementet ba deretter Direktoratet for naturforvaltning iverksette en 
grenseendringsprosess i samsvar med saksbehandlingsreglene i naturmangfoldloven og 
forvaltningsloven. Det blir i brevet gitt uttrykk for at områdene som forutsettes tatt ut av 
verneområdet, skal være av tilsvarende størrelse som det areal som benyttes til 
oppdrettsformål. Det blir videre understreket at verneområdets status etter Ramsar-
konvensjonen innebærer at det skal foretas en utvidelse av verneområdet for å kompensere 
tapet av vernet areal. Miljødirektoratet har bedt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om å 
foreslå aktuelle områder for utvidelse av Ramsar-området.  
 
Fylkesmannen vurderte Halten som det mest aktuelle området for utvidelsen. Folkemøte 
ble avholdt på Halten 22. juli 2013 (Vedlegg 5). Blant annet på bakgrunn av synspunkter 
som fremkom i folkemøtet, har Fylkesmannen foreslått at utvidelsen skjer ved at 
landskapsvernområdet utvides til å omfatte et område rundt Halten.  
 
Forslaget til nye grenser for verneområdene fremgår av de vedlagte kartene i vedlegg 2.  
 
Det skal ikke gjøres endringer i selve verneforskriften, kun en grenseendring. 
Naturvernloven av 1970 er nå erstattet av Naturmangfoldloven.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Norge tiltrådte i 1974 konvensjonen om våtmarksområder (Ramsar konvensjonen). Av 
innledninga til konvensjonen fremgår det at det særlig er hensynet til våtmarkenes 
økologiske funksjon blant annet som habitat for en karakteristisk flora og fauna som er 
bakgrunn for konvensjonen. Norge har derfor forpliktet seg til å ta vare på våtmarker. 
Froan ble innlemmet i lista i 1996. 
 

Om de to oppdrettslokalitetene som foreslås tatt ut  
De to oppdrettslokalitetene som skal tas ut av landskapsvernområdet, er Sørøyflesa, 
nordvest for Sørburøya, og Hallarøy V, sørøst for Store Hallarøya, nær Sauøya. Den 
førstnevnte lokaliteten ligger nær opp til grensa for naturreservatet. Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag har etter råd fra Fiskeridirektoratet lagt til grunn at anleggene kan bevege seg 
opptil 50 meter fra koordinatfestet lokalitet på grunn av strøm, vind, løse fòrslanger mv. og 
har derfor beregnet at arealet som må tas ut for at anlegget ikke skal berøre verneområdene 
utgjør ca. 0,2 km².  
 
Den umiddelbare virkninga av at områdene tas ut av verneområdet, er at de heretter uten 
hinder fra vernereglene kan benyttes til oppdrettsvirksomhet i henhold til SalMars 
tillatelser fra Fiskeridirektoratet. Det ligger i dette at forvaltningsmyndigheten for 
verneområdet ikke lenger kan stille vilkår for bruken av disse arealene. Den generelle 
aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven § 6, vil imidlertid komme til anvendelse.  
 
Fylkesmannen har videre lagt til grunn at oppdrettsvirksomheten vil påvirke et langt større 
område enn selve oppdrettslokaliteten.  I selve landskapsvernområdet, hvor vernet 
beskytter mot endringer av landskapet som sådan, har Fylkesmannen sett hen til den 
synlige påvirkninga og avgrenset influensområdet til 2 kilometers avstand over sjø, til 
høyeste punkt på øyer som omfattes av landskapsvernet og til grensa av landskapsvernet 
mot øyer som ikke er omfattet. For lokaliteten Sørøyflesa har Fylkesmannen lagt til grunn 
at også områder innenfor naturreservatet blir påvirket. Ettersom reservatvernet ikke på 
samme måte er knyttet til opplevelsen av selve landskapet, har Fylkesmannen her anslått 
influensområdet ut i fra mulig påvirkning på bunn og bunnfauna. Det fremgår av 
Havforskningsinstituttets risikovurdering for norsk fiskeoppdrett 2013 at man per i dag 
mangler kunnskap om hvor stor buffersone man bør ha rundt anlegg for å unngå permanent 
skade på viktige habitater. Det fremgår imidlertid av rapporten at miljøgiftene som 
diflubenzuron og teflubenzuron, som brukes til avlusing, i tidligere studier er blitt påvist i 
ca. 1 000 meter fra oppdrettsanlegg, dog generelt i små konsentrasjoner og uten påviste 
skadevirkninger. Kunnskapen om hvordan dette påvirker økosystemet fremstår som 
usikker. Ut i fra føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9, legger Fylkesmannen til 
grunn et influensområde på 1 000 meter fra oppdrettsanlegget i naturreservatet.  Dette 
innebærer at Fylkesmannen anslår influensområdet for Sørøyflesa til ca. 2,8 km², mens 
tilsvarende for Hallarøy V anslås til 4,8 km². De to influensområdene utgjør et relativt 
beskyttet sjøområde, med en mosaikk av sjø og øyer, grunne områder og dypere renner, 
lune viker og mer værutsatte sund.  
 

Om Halten  
Fylkesmannen har ansett Halten for å være det området som best tilfredsstiller kriteriene til  
erstatningsareal etter Ramsar-konvensjonen. Det foreslås derfor at et område med 
grensepunkter ved skjær/holmer ved Kvitingen, Austbrekka, Størhuset og Flesa tas inn i 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

landskapsvernområdet. Øyene Husøya, Halten, Steinsøya og Rorsøya, samt havna i mellom 
disse øyene foreslås imidlertid holdt utenfor. Halten ble opprinnelig foreslått vernet som 
landskapsvernområde i det opprinnelige verneforslaget for Froan. Både eieren og Frøya 
kommune ga imidlertid uttrykk for at vernet ville komme i konflikt med næringsutvikling, 
både av eksisterende fiskeoppkjøpsvirksomhet og mulig bruk tilknyttet oljevirksomheten 
på Haltenbanken. Halten ble derfor ikke vernet som landskapsvernområde ved  
vernevedtaket.  
 
Landskapet i Halten har mange fellestrekk med landskapet lenger sørvest i Froan. Området 
er imidlertid generelt noe mindre skjermet enn områdene i dagens landskapsvernområde. 
Øyene her har generelt mindre vegetasjon og kystlyngheia er ikke så utpreget. Halten er 
videre – som Froan for øvrig – et viktig funksjonsområde for fugl, både som hekke-, myte- 
og overvintringsområde. Det er per i dag ikke lenger faste beboere i Halten, og det drives 
heller ikke landbruk. Det er imidlertid flere feriehus på øyene rundt havna. Stiftelsen 
Halten Nekolai Dahls Minne driver videre her overnattingssted i Skanklåna. 
Turistsesongen er i hovedsak i perioden 1. juni til 31. august, da det er hurtigbåtforbindelse 
til Frøya.  
Fylkesmannen har avholdt møter med grunneiere og rettighetshavere. Det er i den 
anledning fremkommet ønsker om å beholde muligheten for å gå i land på øyene i været på 
sommeren, og om å rekonstruere rorbumiljøet rundt havna. Fylkesmannen har på dette 
grunnlag valgt å foreslå å frede området som landskapsvernområde, og også og ikke 
inkludere øyene rundt havna i forslaget. Som nevnt over innebærer vern som 
landskapsvernområde at det blir innført forbud mot inngrep eller annen virksomhet som 
kan endre landskapets karakter vesentlig. Den viktigste virkninga av utvidelsen vil dermed 
være at oppføring av nye bygninger og nyetablering av andre anlegg, herunder 
oppdrettsanlegg, i utgangspunktet vil bli forbudt i sjøområdene og på øyene som omfattes  
av vernet. Det blir videre forbudt med større uttak eller utfylling av masse.  
Vernet vil imidlertid ikke være til hinder for ferdsel på land eller sjø eller for fiske eller 
annen utnyttelse av marine ressurser. Likedan vil vedlikehold av eksisterende fyrlykt på 
Kvitingen kunne foretas uhindret av verneforskriften. Det er for øvrig ikke bebyggelse på 
øyene som foreslås inntatt i landskapsvernområdet.  
 
 

 

Vurdering: 
Sak om oppdrett i Froan har vært en lang prosess, og det er positivt at det nå kommer på 
plass en løsning. 
 
Froan er et unikt område, både med hensyn til dyre- og fugleliv og landskap. Graden av 
urørthet kan diskuteres, da det har vært bosetting og kultivering i lang tid. For 
reiselivsnæringen har Froan et større potensial. Ramsar status er noe som tiltrekker bla 
fugleinteresserte. 
 
Det er videre positivt at uttalelsene som kom fra de som i dag har interesser i Halten er tatt 
inn i forslaget til grenseendringene. Slik som Halten brukes i dag, vil ikke forslaget få særlige 
konsekvenser for dem.  
 
Fiskeri og havbruk er de to viktigste bærebjelkene for samfunnsutviklingen på Frøya. Per i 
dag er havbruksnæringen selve motoren for næringsutvikling på Frøya. 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. Det er estimert et potensiale for en femdobling av 
verdiskapningen. Denne veksten tror eksperter vil skje både ved at dagens kjerneområder 
videreutvikles og at nye industrier vokser frem. På Frøya ser vi muligheter for å ta del i 
denne veksten og vi ønsker å gjøre det vi kan for å bli en viktig aktør også i denne 
utviklingen (utdrag fra Strategisk næringsplan 2014 for Frøya – høringsutkast). 

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. 
 
Vurderingen om størrelsen på kompensasjonsareal bygger på usikkerhet omkring 
oppdrettslokalitetenes påvirkning på omgivelsene. Det er ikke godt nok dokumentert hvor 
langt unna oppdrettslokalitetene de påvirker omgivelsene. Frøya kommune mener at 
kompensasjonsarealet derfor ikke bør være av en slik størrelse som framlegges i forslaget. 
Arealet må stå mer i samsvar med arealet som tas ut av landskapsvernområdet. 
 
Det mangler forvaltningsplan for Froan. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har på tross av 
langvarig arbeid ikke ferdigstilt noen forvaltningsplan for Froan. 
I dette ligger det en usikkerhet om hvilke konsekvenser ytterligere vern i Froan kan få. Det er 
usikkert hvordan Fylkesmannen vil tolke verneforskriften for Froan. I forvaltningsplanen kan 
man risikere at det kommer ytterligere føringer for bruk og vern av Froan. 
 
 
 
 



































































































































































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/1133    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 

 

JUBILEUMSBOK FOR FRØYA KOMMUNE  
 
 

Forslag til vedtak: 
 

• Formannskapet tar til etterretning at boka om Frøyas skolehistorie er under 

produksjon. Videre har formannskapet grunn til å tro at boka i sin helhet 
finansieres gjennom salg. 

• Formannskapet gir en garanti på inntil kr. 200.000 
 
 

Vedlegg: 
 
Ingen. 
 

Saksopplysninger:   
 
Frøya kommunes jubileumsbok ble levert fra trykkeriet fredag 5.september, som avtalt og 
bestilt. Opplaget er på 2500 bøker, hvorav ca. 2000 blir gitt bort som kommunens 
jubileumsgave til alle husstander med fastboende. Ca 400 av bøkene legges ut for salg på 
Poeten. De siste 100 bøkene vil kommunen bruke som gave ved gitte anledninger. 
Formannskapet bevilget 150.000 kr. til bokprosjektet, mens det ble gitt garanti for 100.000, 
som forventes å komme inn ved salg. 
Underveis i prosjektet viste det seg at historien om skolene på Frøya ble så lang, omfattende 
og spennende at det blir en egen bok. Formannskapet er muntlig blitt informert om denne 
beslutningen, men det er ikke fremmet sak på det. Dette har flere årsaker, men det var i 
ferietiden og det var usikkerhet om opplag og totale kostnader. Kostnadene med den nye 
boka avhenger selvsagt av opplag og sidetall. Det viser seg at sidetallet blir på 240, det 
samme som «hovedboka». Det er imidlertid grunn til å tro at skoleboka i sin helhet vil bli 
finansiert gjennom salg. Et opplag på 1000 bøker og en utsalgspris på omkring 400 kroner, 
vil gi en netto inntekt på 260.000, når butikkens provisjon er trukket fra. Øker vi opplaget til 
1500 bøker, vil netto inntekt bli 390.000. 
 

Vurdering: 
 



Det er stor forhåndsinteresse om skoleboka, og den vil kunne bli årets julegave for mange. 
Boka kommer ut i god tid før jul. Rådmannen har god grunn til å anta at boka er 
selvfinansierende, og innstiller ikke på tilskudd fra kommunen. Før boka settes i produksjon, 
bør kommunen som utgiver likevel gi en garanti overfor trykkeriet for et visst beløp.  
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Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
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Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

 
Vedlegg: 

 
Møteplan Sør-Trøndelag fylkeskommune 2015 

 

 

 

 



 

Vedtatt av fylkesutvalget 02.09.2014, sak 247/14 

 
 
 
 
 
 

Møteplan 2015 
 
 
 
 

1. halvår 
 

 Januar Februar Mars April Mai Juni 

Trøndelagsmøte 12.-13.      

Fylkesutvalg 
Onsd 14. 
20. 27. 3. 24. 

3. 10. 17. 
24. 14. 21. 28. 

5. 12. 19. 
26 

2. 9. 16. 
23. 

Komiteer  10.(-11.)  8.-9.  3.-4.  

Fylkesting  25.(-26.)  22.-23.  17.-18.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. halvår 
 

 Juli  August September Oktober November Desember 

Fylkesutvalg 
 Onsd 19. 

25.  1. 8. 22. 29.  
20. 

Fred.30. 
3. 10. 17. 

24.  1. 8. 15.  

Komiteer 

 

  

28.-29  
(kom.møte + 
2. oppl.dag)  2.(-3.) 

Fylkesting 

 

  

14.-15. 
(konstituering 
+ 1.oppl.dag) 11.(-12.) 16.   

Ungdommens Fylkesting 
 

  31.- - 2.  
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Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/1120    
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RÅDMANNENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
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