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FRØYA KOMMUNE 
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Møtedato: 
26.06.2013 

Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 
104/13 

Saksbehandler: 
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Arkivkode: 
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Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
104/13 Formannskapet 26.06.2013 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.06.2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 11.06.13 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 11.06.13. 
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Arkivsaksnr: 
13/568 
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Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
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DRIFTSBUDSJETT FOR FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTE R  
 
 
Saken er under saksutredning og vil bli ettersendt. 
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DRIFTSBUDSJETT FOR FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTE R  
 
 
Saken er under saksutredning og vil bli ettersendt. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
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SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - TILRETTELEGGING AV D RIFT VED FRØYA 
KULTUR OG KOMPETANSESENTER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Søknaden fra Prosjekt Frøya kultur og kompetansesenter avslås. Bakgrunnen for dette er at omsøkte 
prosjekt vurderes som en kommunal driftsoppgave, og er derfor ikke støtteberettiget ut fra 
retningslinjene til det kommunale næringsfondet. 
 
Vedlegg: 
 

1. Søknad fra Prosjekt Frøya kultur og kompetansesenter, datert 16.1.2013. 
2. Uttalelse fra Økonomisjef i Frøya kommune, datert 5.6.2013. 

 
Saksopplysninger:   
 
Prosjektdirektør for Frøya Kultur og Kompetansesenter Svein Jarle Midtøy, har sendt inn en søknad til det 
kommunale næringsfondet. Det søkes om tilskudd til totalt 11 ulike tiltak/ prosjekter som inngår i prosjektets 
utviklingskostnader for 2013: 
 

• Kjøp tjeneste NTNU v/ Senter for bygdeforskning – KomOpp pakke C1 skarv, natur og vern, nivå 2 
for utførelse mai 2013. Kr. 685 000 eks. mva. 

• Kjøp tjeneste Frøya Film og Bilder ANS – redigering av råmaterial helikopterfilming av mai 2013 
klargjort innen høst 2013. Kr. 100 000,- eks. mva. 

• Kjøp tjeneste NTNU v/ Institutt for kommunikasjon – utvikling kringkaster for sending filmer på 
digitale visningsplattformer høst 2013. Kr. 200 000 eks. mva. 

• Kjøp tjeneste NTNU v/ Geografisk institutt – samfunnsprosjekt – senter som motor for 
samfunnsutvikling start februar 2013 sammen med Distriktssenteret. Kr. 200 000 eks. mva. 

• Kjøp tjeneste Vindfang AS – utvikling av profil- og designprogram, trykksaker, profileringsmateriell, 
hjemmeside løpende i 2013. Kr. 250 000 eks. mva. 

• Kjøp tjeneste Trøndersk Kystkompetanse AS – innleie støttepersonell til informasjonsarbeid, 
tilretteleggingsarbeid med mer i 2013. Kr. 200 000 eks. mva. 

• Kjøp tjeneste Frøya Hotell AS – møter og servering i fm. Prosjektutvikling i 2013. Kr. 75 000,- eks. 
mva. 

• Kjøp tjeneste Frøya Charterbåt – tilbringertjenester i fm folkemøter og innbyggerdialog i 2013. Kr. 
75 000,- eks. mva. 

• Kjøp tjeneste Frøya.no – klikker for perioden 2013 iht. samfunnsinformasjon om prosjekt. Kr. 70 000,- 
eks. mva. 

• Kjøp tjeneste Hitra–Frøya.no – klikker for perioden 2013 iht. samfunnsinformasjon om prosjekt. Kr. 
70 000,- eks. mva. 

• Prosjektutviklingskostnader – administrasjon, reisekostnader og studietur i hele 2013. Kr. 250 000,- 
eks. mva. 
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Det søkes om totalt kr. 2 175 000 eks. mva. i tilskudd fra Frøya kommunale næringsfond til å dekke deler av 
prosjektets utviklingskostnader i 2013. 
 
Søker gjør oppmerksom på at mange av ovenstående aktiviteter er følgekostnader knyttet til operasjonalisering 
av allerede innkjøpte KomOpp pakker for kr. 2 700 000,-. Videre gjøres det oppmerksom på at det arbeides mot 
det private næringsliv iht. finansiering av utvikling, testing, innkjøp og montering av visningsplattformer og 
visningsstasjoner i ca. størrelsesorden kr 2 000 000,-. Privat næringsliv har allerede bidratt med tilskudd på kr. 
2 700 000 til KomOpp rom og tekniske løsninger (Vedlegg 1). 
 
Vurdering: 
 
Denne søknaden har blitt liggende siden den kom inn i slutten av januar, i påvente av utfyllende informasjon fra 
søker, samt en vurdering fra økonomisjefen i Frøya kommune hvorvidt dette er støtteberettiget fra det 
kommunale næringsfondet.  
 
Saksbehandler har i mail av 1.2.2013 etterspurt mer informasjon om de omsøkte prosjektene, et oppsett som 
viser finansieringen samt et budsjett. Det generelle kravet til næringsfondssøknader er at de minimum skal 
inneholde presentasjon av forretningside, finansieringsplan og budsjett. Etter et møte mellom søker, 
saksbehandler og rådmann ble dette nærmere belyst i mail av 5.2.2013 fra Svein Jarle Midtøy. Denne mailen 
inneholdt 7 vedlegg tilknyttet KomOpp-prosjektet, samt en nærmere beskrivelse av hvilke finansieringskilder 
som er på plass. I mail av 13.2.2013. ble det også ettersendt informasjon vedrørende egeninnsats fra 
prosjektdirektør Svein Jarle Midtøy.  
 
Både av hensyn til det totale søknadsbeløp, samt alle dokumentene som etter hvert har blitt tilføyd søknaden, har 
dette blitt en svært omfattende søknad. Saksbehandler har ikke hatt anledning til å sette seg godt nok inn i alle de 
ettersendte vedleggene. Tiltross for dette fremmes saken for behandling i formannskapet. Årsaken til dette er at 
det ble stilt spørsmål hvorvidt denne søknaden kan oppfattes som en søknad om støtte til kommunale ordinære 
driftsoppgaver. Det kommer klart fram i de lokale retningslinjene til fondet at: ”det ikke kan gis tilskudd til drift. 
Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære oppgaver innenfor næringsutviklingsarbeid.” I 
tildelingsbrevet fra Sør-Trøndelag fylkeskommune står det også at: ”Midlene skal ikke brukes til å finansiere 
investeringer i/ eller ordinær drift og vedlikehold av statlig, fylkeskommunal eller kommunal velferdsproduksjon 
og offentlig forvaltnings- eller forretningsvirksomhet”. For å avklare dette har saksbehandler henvendt seg til 
økonomisjef i Frøya kommune; Sten Kristian Røvik og bedt om en uttalelse vedrørende dette. Denne uttalelsen 
ble mottatt 5.6.2013, der det kommer klart fram at økonomisjefen betrakter omsøkte prosjekt som en kommunal 
driftsoppgave (vedlegg 2).  
 
På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på avslag om støtte.        
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WOLD KYSTTRANSPORT AS - SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRING SFOND  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Wold Kysttransport AS innvilges støtte fra det kommunale næringsfondet på bakgrunn av 
søknad datert juni 2013, med følgende fordeling: 

a. Inntil kr. 77 000,- i støtte til markedsføring (50 % støtte). 
b. Inntil kr. 43 750,- i støtte til bygging av omklednings-/ utstyrs- og tørkerom (35 % 

støtte). 
2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 26.6.2014. 

Wold Kysttransport AS må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. 
Dersom tilbudet ikk er akseptert innen fristen, faller tilbudet bort. 

 
Vedlegg: 
 
1. Søknad til det kommunale næringsfondet (revidert juni 2013), mottatt 12.06.2013. 
 
Saksopplysninger:   
 
Wold Kysttransport AS (Org.nr: 994 650 971) ved daglig leder Axel Henrik Kristoff Wold søker næringsfondet 
om støtte til bedriftsutvikling i form av markedsføring av firmaet som turoperatør, og oppbygging av 
omklednings-/ utstyrs- og tørkerom. 
 
Markedsføring av firmaet: 
Bedriften ønsker å rette markedsføringen mot nye segmenter, men først og fremst ønsker de å gjøre seg 
betraktelig mer kjent i eksisterende segmenter. De har på grunn av økonomiske begrensninger og negativ 
respons fra næringsfondet tidligere, ikke prioritert markedsføring frem til nå. De er kjent med at deres tjenester 
er svært etterspurte, ikke bare i Midt-Norge, men også i nærliggende regioner. Pengesterke folk fra utenlandske 
storbyer ønsker også å besøke ”vår bortgjemte kystperle” som Mats Forsberg fra Kystkulturveien kaller det. I 
følge ham ønsker disse turistene opplevelser på og ved sjøen – noe som WKT kan tilby.  
 
WKT ser nødvendigheten av å knytte til seg arbeidskraft også på den administrative delen av firmaet, 
fortrinnsvis opp mot markedsføring og innsalg. Så langt i denne sesongen har de fått erfare den store 
betydningen av direkte kontakt med kunder/ bedrifter. WKT vil engasjere daglig leders kone, Tove M. Vedal for 
å ta denne delen, og de ser for seg et langsiktig engasjement hvor innkjøpte timer vektlegges i sesong og i 
forkant av denne. Vedal tar ikke ut lønn i WKT per i dag. Det budsjetteres med et gjennomsnittlig timesantall på 
75 arbeidstimer pr måned med en timespris på kr. 250,- fra og med august. For 2013 utgjør dette kr. 93 750,-. 
Innsalg vil primært foregå per telefon og kontakt mer mail. Vedal vil også i løpet av denne perioden kartlegge de 
mest hensiktsmessige samarbeidspartnere/ kanaler på markedsføringssiden opp mot 2014. De er først og fremst 
interressert i Mats Forsberg og Kystkulturveien sine planer, men vil også vurdere det russiske markedet og 
Innovasjon Norges salgspakker opp i mot dette markedet. 
 
Daglig leder vil også prioritere innsalg i langt større grad enn hva han hittil har gjort, med mål om å øke 
oppdragsmengden for 2013 og 2014 slik at denne delen av firmaet skal kunne bære WKT alene. Denne 
egeninnsatsen er verdisatt til kr. 60 000,- ut året (48 timer pr mnd x 250,-). 
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Vedal vil også bruke sitt engasjement til å utvikle hjemmesiden, både i forhold til design og brukervennlighet, 
men også opp imot et flerspråklig uttrykk. Det er også ønskelig for firmaet å utvide sesongen, og har derfor 
behov for å drive innsalg ovenfor bedrifter mht å selge inn turer i lavsesesong. Utvikling av digitalt 
markedsføringsmateriell er en naturlig og hensiktsmessig del av dette. Vedal med sin bakgrunn i 
reklamebransjen, og med utdanning fra Norges Markedshøyskole vil være svært egnet for et slikt engasjement.  
 
Oppbygging av omklednings-/ utstyrs- og tørkerom: 
WKT har gjort store investeringer i forbindelse med oppbygging av sjøhus og firmalokaler, som også er tiltenkt 
firmarepresentasjon, kontorer, losji for tilkallingsmannskaper, verksted for båter/ utstyr/ motorer etc. Dette er 
ennå ikke ferdigstilt. De ønsker også å bygge opp et omkledningsrom/ garderobe/ tørkerom opp mot havrafting 
og opplevelsesturer. Alt av sikkerhetsutstyr og bekledning vil oppbevares i dette rommet. Varmepumpe skal 
kjøpes inn, og de ønsker å ha en kaffemaskin i omkledningsrommet som en ekstra gest til sine kunder.  
 
På bakgrunn av søknad er det nedenfor satt opp en oversikt over kostnader og finansiering av omsøkte tiltak. 
Som denne viser, søkes det om kr. 77 000,- i støtte til markedsføring (50 % støtte) og kr. 43 750,- i støtte til 
bygging av omklednings-/ utstyrs- og tørkerom (35 % støtte): 
 

Kostnader   Finansiering   

Salg markedsføring 50 000 Kommunalt Næringsfond 120 750 

Utvikling hjemmeside 30 000 Egeninnsats 60 000 

Utvikling digitalt markedsføringsmateriell 14 000 Egenkapital 98 250 

Egeninnsats salg 60 000   

Oppbygging garderobe 45 000   

Varmepumpe 25 000   

Kaffemaskin 13 000   

Flytedrakter 42 000   

  279 000   279 000 

    

    

Myke investeringer 154000 50 % 77000 

Harde investeringer 125000 35 % 43750 

   120750 
 
Et mål for firmaet er at det på sikt skal danne grunnlag for to 50 % stillinger, i tillegg til innleie av ekstra 
skippere ved behov. 
 
For nærmere informasjon henvises det til vedlagte søknad. 
 
Vurdering: 
 
Dette er en revidert søknad fra Wold Kysttransport AS, på bakgrunn av søknad sendt inn april 2013. 
 
Dette er et lite utnyttet marked for Frøya når man betrakter det potensialet som sannsynligvis dette markedet har 
i vårt øyrike. På bakgrunn av dette er rådmannes oppfatning at selv om det finnes flere aktører innenfor dette 
segmentet på Frøya (Opplev Frøya etc.) er det variasjon i hvilke type tjenester som tilbys fra de ulike bedriftene 
(fisketurer, øy-hopping, havsafari, RIB-turer, transporttjenester, ulike gruppestørrelser etc.). Det at det skapes et 
mangfold av ulike aktiviteter/ tjenester som tilbys, vil trolig også være et markedsføringsmessig fortrinn for 
satsning på reiseliv og turisme på Frøya. Det er samtidig veldig gledelig at slike bedrifter etableres i øyrekka, og 
skaper nye arbeidsplasser på steder som har svært få arbeidsplasser fra før. 
 
Det er flott at bedriften har opprettet kontakt med Mats Forsberg i Kystkulturveien AS, og at de involverer seg i 
dette arbeidet som nå gjøres. Det er postitvt at det finnes aktører som satser innenfor turisme og reiseliv på 
Frøya, og som samtidig vil koble seg opp mot regionale og internasjonale aktører. Utvikling av 
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reiselivsnæringen er et ønsket satsningsområde for Frøya, og er å finne som ett av tiltakene i det foreliggende 
forslaget til strategisk næringsplan.  
 
Markedsføring av firmaet: 
Rådmannen har tro på at bedriften gjør et fornuftig valg når de først og fremst ønsker å rette sin markedsføring 
mot eksisterende segmenter (midt Norge/ nærliggende regioner), men at de også på sikt vil innrette seg mot det 
utenlandske markedet. Det kan diskuteres hvorvidt det å gi støtte til å ansette en person som delvis skal prioritere 
innsalg av turer, i realiteten blir som en driftsstøtte å regne. Rådmannen velger å se på hele dette tiltaket som et 
nytt markedsføringsprosjekt for bedriften, og at det dermed ikke blir vurdert som en driftskostnad.  
 
Bygging av omklednings-/ utstyrs- og tørkerom:  
Det søkes om støtte til oppbygging av garderobe/ tørkerom, innkjøp av snekkertjenester og materiell (budsjett kr. 
45 000,-), varmepumpe inkl. installering (budsjett kr. 25 000,-), integrerbar kaffemaskin (budsjett kr. 13 000,-) 
samt nye flytedrakter (budsjett kr. 42 000,-). Da det ikke foreligger skisser/ tegninger av dette, blir det vanskelig 
å foreta en helhetlig vurdering av tiltaket. Det er imidlertid forståelig at bedriften ønsker å ha på plass fasiliteter 
som gjør det funksjonibelt og attraktivt for kunder å benytte seg av deres tjenester. Rådmannen forutsetter 
imidlertid at bedriften forholder seg til gjeldende lover og regler (plan og bygningsloven etc.). Når det gjelder 
behovet for innkjøp av nye flytedrakter beskrives ikke dette i søknaden. Saksbehandler har vært i kontakt med 
søker og fått forklart at bakgrunnen for dette er at det er innført nye krav til flytedrakter. Bedriften må derfor 
investere i nye flytedrakter for at de skal kunne gjennomføre RIB-turer.   
 
Rådmannen mener at denne søknaden faller innenfor flere av de lokale satsningsområdene for det kommunale 
næringsfondet. Når det gjelder de regionale satsningsområdene faller søknaden innenfor en av de tre nevnte 
målgruppene i arbeidet med entreprenørskap og nyetableringer (kvinnearbeidsplasser).  
 
På bakrgunn av dette innstiller rådmannen på at søknaden innvilges som omsøkt. 
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SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE - UTIHAVET  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ut i Havet-festivalen 2013 gis en støtte på NOK 100.000 som omsøkt. Det legges særlig vekt på festivalens 
omfang, det sterke engasjementet i lokalsamfunnet og den klareprofileringen av Frøya som MOT-
kommune. 
 
Bevilgningen dekkes over post 14701.4100.385. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad dat. 12.03.13 
 
Saksopplysninger: 
 
Ut i havet og Mausund IL søker om kommunal støtte på kr. 100 000 til gjennomføring av årets festival. 
 
”Ut i havet-festivalen på Mausund er årets store begivenhet i trøndelagskystens mest livskraftige øysamfunn. 
Hele lokalbefolkningen er engasjert i en gedigen dugnad for å gjennomføre festivalen, som har grunnleggende 
betydning for mye av aktivitetstilbudet i lokalsamfunnet resten av året, sies det i søknaden.  
 
Videre sier søknaden ”Festivalen bidrar ikke bare til aktiviteter noen hektiske sommerdager, den gjør også sitt til 
at idrettslaget får inntekter som muliggjør det høye aktivitetsnivået resten av året. Ut fra dette perspektivet er det 
derfor riktig å si at Ut i havet er en helårsbegivenhet. 
 
I sak 181/12: Budsjett 2013 og handlingsplan for 2013-2016 sa kommunestyret: 
 
Festivalstøtte: 
”Jorddunstfestivalen vil ikke bli arrangert i 2013, og etter overføring av kr. 125 000 til oppvekst har 
festivalstøtten en samlet bevilgning på kr. 275 000. Av dette tildeles Frøyafestivalen kr. 175 000. Øvrige midler 
tildeles evt. ut fra søknader og etter Frøya kommunes reglement for festivalstøtte. 
Bevilgningen legges inn i hele langtidsbudsjettet. 
 
Dette betyr at det gjenstår kr. 100 000 til fordeling på bakgrunn av søknader fra andre arrangører enn 
Frøyafestivalen. 
 
I 2012 mottok Ut i Havet en kommunal støtte på kr. 50 000, de mottok også kr. 15 000 fra SalMar-fondet. 
 
Vurdering: 
 
Ut i Havet er en festival som engasjerer et helt lokalsamfunn og er den festivalen som best fyller kriteriene som 
Frøya kommune har vedtatt for festivalstøtte. 
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Festivalen har også et samarbeid med nasjonal havfiskekonkurranse noe som til sammen betyr at uka på 
Mausund har like mange besøkende som Frøyafestivalen. 
 
Årets program er rikholdig. Artister som Valkyrien Allstars, Børge Pettersen, Terje Tysland og Staut holder 
konserter på Varden stadion. I tillegg videreføres tradisjonen med barnas dag som er et populært tiltak for alle 
barn i kommunen. Det arrangeres flere intimkonserter samt en kulturkveld i idrettshuset. De som har besøkt 
festivalen vet også at det både er kafe og mange andre aktiviteter i ”Keila” som er meget godt besøkt, spesielt i 
tiden da havfiskeflåten kommer inn for veiing av fangst. 
”I tillegg til selve festivalen som er sentrert rundt Varden stadion, vil det også i år være kontinuerlige aktiviteter 
langs aksen Gårdsløykeila til Varden stadion, hvor både lokale og tilreisende aktører bidrar til å skape liv og 
røre”, heter det i søknaden. 
 
I år har festivalen satt et spesielt fokus på rusmisbruk og festivalen planlegger og er i dialog med MOT Frøya om 
et eget opplegg under festivalen. Dette vil etter rådmannens menig være et viktig bidrag til å synliggjøre Frøya 
som MOT kommune samt at punkt 9. i kommunens retningslinjer oppfylles. Der heter det: ”Det må foreligge en 
strategi for det rusforebyggende arbeidet”. 
 
Rådmannen mener Ut i Havet er et godt og verdifullt bidrag til Frøyas kulturliv og en god ambassadør for 
kommunen. Festivalen er uten tvil stønadsberettiget i henhold til kommunens ”Retningslinjer for støtte til 
festivaler i Frøya kommune”. 
 
 
 
 
 



Saknr: 110/13 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
26.06.2013 

Arkivsaksnr: 
13/780 

Sak nr: 
110/13 

Saksbehandler: 
Kirsten R. Antonsen 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
110/13 Formannskapet 26.06.2013 
 
 
GODKJENNING AV LOKALE FORHANDLINGER ETTER HOVEDTARI FFAVTALENS KAP.3.4.2  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forhandlingsprotokollene med Utdanningsforbundet, Tekna, Norsk skolelederforbund og Fagforbundet 
godkjennes. Kostnadene kr. 89.400 dekkes over konto 14900.1101.120, reserverte lønnsmidler. 
 
Vedlegg: 
 
Hovedtariffavtalens kap.3.4.2. 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
  
Forhandlingsprotokoller 
 
Saksopplysninger:   
 
Fredag 14.06.13 ble det avholdt lokale forhandlinger mellom Frøya kommune og arbeidstakerorganisasjonene 
som hadde stilt krav for sine medlemmer. Forhandlingene var etter kap.3.4.2. Forhandlingene vle avsluttet med 
enighetsprotokoller med alle organisasjonenen 
 
Følgende krav ble stilt: 
 
Forbund    Krav   Kostnad på forhandl.resultat 
Norsk skolelederforbund   Kr. 37.380  Kr. 5.000 
Fagforbundet    Kr.155.000  Kr. 20.600 
Tekna     Kr. 65.000  Kr. 29.800 
Utdanningsforbundet   Kr. 96.000  Kr. 34.000 
 
SUM     Kr. 353.380  Kr.89.400 
Tar forbehold om godkjenning fra Norsk skolelederforbund da de ikke har underskrevet protokollen, men de har 
signalisert at det blir en enighetsprotokoll. 
 
Vurdering:  
 
Lokale forhandlinger for ledere avholdes hvert år, da disse ikke får noen lønnsjusteringer fra sentrale 
forhandlinger. 
 
2013 er et mellomoppgjør når det gjelder forhandlinger i kap.4.  
Oppgjøret for kap. 4 sentralt ble et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes grunnlønn, dog minst kr. 3.100. 
 
Rådmannen innstilte i sine tilbud i kapittel 3 til arbeidstakerorganisasjionene 0,75 % lønnsøkning for lederne. 
Dette med bakgrunn i de sentrale forhandlingene i kap.4 og det at det ikke var ønske om å gi lederne mer enn 
andre ansatte. 
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ANSETTELSESAVTALE - RÅDMANN SVANHILD MOSEBAKKEN  
 
 
Saken legges fram i møtet. 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.06.2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 11.06.13 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 11.06.13. 
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SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - TILRETTELEGGING AV D RIFT 
VED FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Prosjekt Frøya kultur og kompetansesenter avslås. Bakgrunnen for dette 
er at omsøkte prosjekt vurderes som en kommunal driftsoppgave, og er derfor ikke 
støtteberettiget ut fra retningslinjene til det kommunale næringsfondet. 

 
Vedlegg: 

1. Søknad fra Prosjekt Frøya kultur og kompetansesenter, datert 16.1.2013. 
2. Uttalelse fra Økonomisjef i Frøya kommune, datert 5.6.2013. 

 
 
Saksopplysninger:   
Prosjektdirektør for Frøya Kultur og Kompetansesenter Svein Jarle Midtøy, har sendt inn en 
søknad til det kommunale næringsfondet. Det søkes om tilskudd til totalt 11 ulike tiltak/ 
prosjekter som inngår i prosjektets utviklingskostnader for 2013: 
 

• Kjøp tjeneste NTNU v/ Senter for bygdeforskning – KomOpp pakke C1 skarv, natur 
og vern, nivå 2 for utførelse mai 2013. Kr. 685 000 eks. mva. 

• Kjøp tjeneste Frøya Film og Bilder ANS – redigering av råmaterial helikopterfilming 
av mai 2013 klargjort innen høst 2013. Kr. 100 000,- eks. mva. 

• Kjøp tjeneste NTNU v/ Institutt for kommunikasjon – utvikling kringkaster for 
sending filmer på digitale visningsplattformer høst 2013. Kr. 200 000 eks. mva. 

• Kjøp tjeneste NTNU v/ Geografisk institutt – samfunnsprosjekt – senter som motor 
for samfunnsutvikling start februar 2013 sammen med Distriktssenteret. Kr. 200 000 
eks. mva. 

• Kjøp tjeneste Vindfang AS – utvikling av profil- og designprogram, trykksaker, 
profileringsmateriell, hjemmeside løpende i 2013. Kr. 250 000 eks. mva. 

• Kjøp tjeneste Trøndersk Kystkompetanse AS – innleie støttepersonell til 
informasjonsarbeid, tilretteleggingsarbeid med mer i 2013. Kr. 200 000 eks. mva. 

• Kjøp tjeneste Frøya Hotell AS – møter og servering i fm. Prosjektutvikling i 2013. 
Kr. 75 000,- eks. mva. 



• Kjøp tjeneste Frøya Charterbåt – tilbringertjenester i fm folkemøter og 
innbyggerdialog i 2013. Kr. 75 000,- eks. mva. 

• Kjøp tjeneste Frøya.no – klikker for perioden 2013 iht. samfunnsinformasjon om 
prosjekt. Kr. 70 000,- eks. mva. 

• Kjøp tjeneste Hitra–Frøya.no – klikker for perioden 2013 iht. samfunnsinformasjon 
om prosjekt. Kr. 70 000,- eks. mva. 

• Prosjektutviklingskostnader – administrasjon, reisekostnader og studietur i hele 
2013. Kr. 250 000,- eks. mva. 

 
Det søkes om totalt kr. 2 175 000 eks. mva. i tilskudd fra Frøya kommunale næringsfond til å 
dekke deler av prosjektets utviklingskostnader i 2013. 
 
Søker gjør oppmerksom på at mange av ovenstående aktiviteter er følgekostnader knyttet til 
operasjonalisering av allerede innkjøpte KomOpp pakker for kr. 2 700 000,-. Videre gjøres 
det oppmerksom på at det arbeides mot det private næringsliv iht. finansiering av utvikling, 
testing, innkjøp og montering av visningsplattformer og visningsstasjoner i ca. 
størrelsesorden kr 2 000 000,-. Privat næringsliv har allerede bidratt med tilskudd på kr. 
2 700 000 til KomOpp rom og tekniske løsninger (Vedlegg 1). 
 
 
Vurdering:  
Denne søknaden har blitt liggende siden den kom inn i slutten av januar, i påvente av 
utfyllende informasjon fra søker, samt en vurdering fra økonomisjefen i Frøya kommune 
hvorvidt dette er støtteberettiget fra det kommunale næringsfondet.  
 
Saksbehandler har i mail av 1.2.2013 etterspurt mer informasjon om de omsøkte prosjektene, 
et oppsett som viser finansieringen samt et budsjett. Det generelle kravet til 
næringsfondssøknader er at de minimum skal inneholde presentasjon av forretningside, 
finansieringsplan og budsjett. Etter et møte mellom søker, saksbehandler og rådmann ble 
dette nærmere belyst i mail av 5.2.2013 fra Svein Jarle Midtøy. Denne mailen inneholdt 7 
vedlegg tilknyttet KomOpp-prosjektet, samt en nærmere beskrivelse av hvilke 
finansieringskilder som er på plass. I mail av 13.2.2013. ble det også ettersendt informasjon 
vedrørende egeninnsats fra prosjektdirektør Svein Jarle Midtøy.  
 
Både av hensyn til det totale søknadsbeløp, samt alle dokumentene som etter hvert har blitt 
tilføyd søknaden, har dette blitt en svært omfattende søknad. Saksbehandler har ikke hatt 
anledning til å sette seg godt nok inn i alle de ettersendte vedleggene. Tiltross for dette 
fremmes saken for behandling i formannskapet. Årsaken til dette er at det ble stilt spørsmål 
hvorvidt denne søknaden kan oppfattes som en søknad om støtte til kommunale ordinære 
driftsoppgaver. Det kommer klart fram i de lokale retningslinjene til fondet at: ”det ikke kan 
gis tilskudd til drift. Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære oppgaver 
innenfor næringsutviklingsarbeid.” I tildelingsbrevet fra Sør-Trøndelag fylkeskommune står 
det også at: ”Midlene skal ikke brukes til å finansiere investeringer i/ eller ordinær drift og 
vedlikehold av statlig, fylkeskommunal eller kommunal velferdsproduksjon og offentlig 
forvaltnings- eller forretningsvirksomhet”. For å avklare dette har saksbehandler henvendt 
seg til økonomisjef i Frøya kommune; Sten Kristian Røvik og bedt om en uttalelse 
vedrørende dette. Denne uttalelsen ble mottatt 5.6.2013, der det kommer klart fram at 
økonomisjefen betrakter omsøkte prosjekt som en kommunal driftsoppgave (vedlegg 2).  
 



På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på avslag om støtte.        
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Frøya kom mune v/komm unalt nær ingsfo nd

____

_____________________

7260 Sistr anda

Prosj ekt Frøya kultur og komp etans esente r
Frøya Næ ringsp ark
7270 Dyrvik

16.01 .2013

SØKNAD KOMMUNALT NÆRING SFON D - TILRETTELEGGING FOR DRIFT

Det vises til kriterier for Frøya kommu nes nærin gsfon d, sak 51/12, og vi søker med
dette Frøy a kom muna le nærin gsfon d om tilskud d til følg ende:

• Kjøp tjen este NTNU v/Sente r for byg defors kning KomOpp pakk e Cl skarv,
natur og vern, nivå 2 for utførelse mai 2013
kr 685.00 0 eks mva.

• Kjøp tje neste Frøy a Film og Bilder ANS — redigering av råma terial
helikopterfilming av mai 2013 klargjort innen høst 201 3
kr 100.0 00 eks.mva .

• Kjøp tje neste NTNU v/Insti tutt for kommu nikas jon — utvikling krin gkast er for
send ing filmer på digitale visning splatt forme r høst 2013
kr 200.0 00 eks mva.

• Kjøp tjen este NTNU v/Geog rafisk institutt — samfun nspro sjekt — senter som
motor for samfunn sutvik ling star t feb ruar 201 3 sam men med Distrikt ssente ret
kr 200.0 00 eks.mv a.

• Kjøp tje neste Vindfang AS — utvikling av prof il- og design progr am, trykksa ker,
profilerin gsma teriell , hjem meside løp ende i 2013
kr 250.00 0 eks.mv a.

• Kjøp tjen este Trøn dersk Kystko mpeta nse AS — innleie støttep erson ell til
info rmasjo nsarb eid, tilrette leggin gsarbe id med mer i 2013
kr 200.0 00 eks.mv a.

• Kjøp tjen este Frøya Hotell AS — møte r og serv ering ifm prosjektutvikling i 2013
kr 75.00 0 eks.mva



• Kjøp tjen este Frøya Cha rterbåt — tilbring ertjen ester ifm folkem øter og
innby ggerd ialog i 201 3
kr 75 .000 eks.m va

• Kjøp tjene ste Frøya.n o — klikker for perio den 2013 iht samfun nsinfo rmasj on om
prosje kt
kr 70 .000 eks.m va

• Kjøp tjene ste Hitra- Frøya .no — klikker for period en 2013 iht
samfu nnsin formas jon om pro sjekt
kr 70.000 eks.m va.

• Prosje ktutvi klings kostn ader - admin istras jon, reis ekostn ader og studiet ur i
hele 2013
kr 250.00 0 eks .mva.

Det sø kes om totalt kr 2.175.000 eks .mva i tilskudd fra Frøy a kommu nes
næring sfond til å dek ke deler av prosjek tets utvi klings kostna der i 2013.

Det gjø res oppme rksom på at ma nge av ov enfor ståend e aktivi teter er
følgeko stnad er knyttet til operas jonalis ering av allere de innkjøp te KomOpp pak ker for
kr 2.70 0.000 .

Videre gjøre s det oppm erkso m på at det arbeide s mot det private nærings liv iht
finansi ering av utvikling, test ing, innkjøp og mont ering av visnin gspla ttform er og
visnin gsstas joner i ca. større lsesor den kr 2.000.0 00. Privat næringsl iv har allere de
bidrat t med tilsku dd på kr 2.700 .000 til KomOpp rom og tekniske løsninger .

Vi imø teser dere s snarlige tilbak emeld ing på søknad.

Med vennlig hilsen
Frøya kultur og kompe tanses enter

Svein Jarle Midtøy
prosje ktdirek tør





 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv:  223  
Arkivsaksnr.:  13/475    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
WOLD KYSTTRANSPORT AS - SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRING SFOND  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 

1. Wold Kysttransport AS innvilges støtte fra det kommunale næringsfondet på 
bakgrunn av søknad datert juni 2013, med følgende fordeling: 

a. Inntil kr. 77 000,- i støtte til markedsføring (50 % støtte). 
b. Inntil kr. 43 750,- i støtte til bygging av omklednings-/ utstyrs- og tørkerom 

(35 % støtte). 
2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 26.6.2014. 
3. Wold Kysttransport AS må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra 

tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikk er akseptert innen fristen, faller tilbudet bort. 
 
Vedlegg: 
1. Søknad til det kommunale næringsfondet (revidert juni 2013), mottatt 12.06.2013. 
 
Saksopplysninger:   
Wold Kysttransport AS (Org.nr: 994 650 971) ved daglig leder Axel Henrik Kristoff Wold 
søker næringsfondet om støtte til bedriftsutvikling i form av markedsføring av firmaet som 
turoperatør, og oppbygging av omklednings-/ utstyrs- og tørkerom. 
 
Markedsføring av firmaet: 
Bedriften ønsker å rette markedsføringen mot nye segmenter, men først og fremst ønsker de å 
gjøre seg betraktelig mer kjent i eksisterende segmenter. De har på grunn av økonomiske 
begrensninger og negativ respons fra næringsfondet tidligere, ikke prioritert markedsføring 
frem til nå. De er kjent med at deres tjenester er svært etterspurte, ikke bare i Midt-Norge, 
men også i nærliggende regioner. Pengesterke folk fra utenlandske storbyer ønsker også å 
besøke ”vår bortgjemte kystperle” som Mats Forsberg fra Kystkulturveien kaller det. I følge 
ham ønsker disse turistene opplevelser på og ved sjøen – noe som WKT kan tilby.  
 
WKT ser nødvendigheten av å knytte til seg arbeidskraft også på den administrative delen av 
firmaet, fortrinnsvis opp mot markedsføring og innsalg. Så langt i denne sesongen har de fått 
erfare den store betydningen av direkte kontakt med kunder/ bedrifter. WKT vil engasjere 
daglig leders kone, Tove M. Vedal for å ta denne delen, og de ser for seg et langsiktig 
engasjement hvor innkjøpte timer vektlegges i sesong og i forkant av denne. Vedal tar ikke ut 
lønn i WKT per i dag. Det budsjetteres med et gjennomsnittlig timesantall på 75 arbeidstimer 



pr måned med en timespris på kr. 250,- fra og med august. For 2013 utgjør dette kr. 93 750,-. 
Innsalg vil primært foregå per telefon og kontakt mer mail. Vedal vil også i løpet av denne 
perioden kartlegge de mest hensiktsmessige samarbeidspartnere/ kanaler på 
markedsføringssiden opp mot 2014. De er først og fremst interressert i Mats Forsberg og 
Kystkulturveien sine planer, men vil også vurdere det russiske markedet og Innovasjon 
Norges salgspakker opp i mot dette markedet. 
 
Daglig leder vil også prioritere innsalg i langt større grad enn hva han hittil har gjort, med 
mål om å øke oppdragsmengden for 2013 og 2014 slik at denne delen av firmaet skal kunne 
bære WKT alene. Denne egeninnsatsen er verdisatt til kr. 60 000,- ut året (48 timer pr mnd x 
250,-). 
 
Vedal vil også bruke sitt engasjement til å utvikle hjemmesiden, både i forhold til design og 
brukervennlighet, men også opp imot et flerspråklig uttrykk. Det er også ønskelig for firmaet 
å utvide sesongen, og har derfor behov for å drive innsalg ovenfor bedrifter mht å selge inn 
turer i lavsesesong. Utvikling av digitalt markedsføringsmateriell er en naturlig og 
hensiktsmessig del av dette. Vedal med sin bakgrunn i reklamebransjen, og med utdanning 
fra Norges Markedshøyskole vil være svært egnet for et slikt engasjement.  
 
Oppbygging av omklednings-/ utstyrs- og tørkerom: 
WKT har gjort store investeringer i forbindelse med oppbygging av sjøhus og firmalokaler, 
som også er tiltenkt firmarepresentasjon, kontorer, losji for tilkallingsmannskaper, verksted 
for båter/ utstyr/ motorer etc. Dette er ennå ikke ferdigstilt. De ønsker også å bygge opp et 
omkledningsrom/ garderobe/ tørkerom opp mot havrafting og opplevelsesturer. Alt av 
sikkerhetsutstyr og bekledning vil oppbevares i dette rommet. Varmepumpe skal kjøpes inn, 
og de ønsker å ha en kaffemaskin i omkledningsrommet som en ekstra gest til sine kunder.  
 
På bakgrunn av søknad er det nedenfor satt opp en oversikt over kostnader og finansiering av 
omsøkte tiltak. Som denne viser, søkes det om kr. 77 000,- i støtte til markedsføring (50 % 
støtte) og kr. 43 750,- i støtte til bygging av omklednings-/ utstyrs- og tørkerom (35 % 
støtte): 
 
Kostnader   Finansiering   

Salg markedsføring 50 000 Kommunalt Næringsfond 120 750 
Utvikling hjemmeside 30 000 Egeninnsats 60 000 
Utvikling digitalt markedsføringsmateriell 14 000 Egenkapital 98 250 
Egeninnsats salg 60 000   
Oppbygging garderobe 45 000   
Varmepumpe 25 000   
Kaffemaskin 13 000   
Flytedrakter 42 000   
  279 000   279 000 

    
    
Myke investeringer 154000 50 % 77000 
Harde investeringer 125000 35 % 43750 
   120750 



 
Et mål for firmaet er at det på sikt skal danne grunnlag for to 50 % stillinger, i tillegg til 
innleie av ekstra skippere ved behov. 
 
For nærmere informasjon henvises det til vedlagte søknad. 
 
Vurdering:  
Dette er en revidert søknad fra Wold Kysttransport AS, på bakgrunn av søknad sendt inn 
april 2013. 
 
Dette er et lite utnyttet marked for Frøya når man betrakter det potensialet som sannsynligvis 
dette markedet har i vårt øyrike. På bakgrunn av dette er rådmannes oppfatning at selv om 
det finnes flere aktører innenfor dette segmentet på Frøya (Opplev Frøya etc.) er det variasjon 
i hvilke type tjenester som tilbys fra de ulike bedriftene (fisketurer, øy-hopping, havsafari, 
RIB-turer, transporttjenester, ulike gruppestørrelser etc.). Det at det skapes et mangfold av 
ulike aktiviteter/ tjenester som tilbys, vil trolig også være et markedsføringsmessig fortrinn 
for satsning på reiseliv og turisme på Frøya. Det er samtidig veldig gledelig at slike bedrifter 
etableres i øyrekka, og skaper nye arbeidsplasser på steder som har svært få arbeidsplasser fra 
før. 
 
Det er flott at bedriften har opprettet kontakt med Mats Forsberg i Kystkulturveien AS, og at 
de involverer seg i dette arbeidet som nå gjøres. Det er postitvt at det finnes aktører som 
satser innenfor turisme og reiseliv på Frøya, og som samtidig vil koble seg opp mot regionale 
og internasjonale aktører. Utvikling av reiselivsnæringen er et ønsket satsningsområde for 
Frøya, og er å finne som ett av tiltakene i det foreliggende forslaget til strategisk næringsplan.  
 
Markedsføring av firmaet: 
Rådmannen har tro på at bedriften gjør et fornuftig valg når de først og fremst ønsker å rette 
sin markedsføring mot eksisterende segmenter (midt Norge/ nærliggende regioner), men at 
de også på sikt vil innrette seg mot det utenlandske markedet. Det kan diskuteres hvorvidt det 
å gi støtte til å ansette en person som delvis skal prioritere innsalg av turer, i realiteten blir 
som en driftsstøtte å regne. Rådmannen velger å se på hele dette tiltaket som et nytt 
markedsføringsprosjekt for bedriften, og at det dermed ikke blir vurdert som en 
driftskostnad.  
 
Bygging av omklednings-/ utstyrs- og tørkerom:  
Det søkes om støtte til oppbygging av garderobe/ tørkerom, innkjøp av snekkertjenester og 
materiell (budsjett kr. 45 000,-), varmepumpe inkl. installering (budsjett kr. 25 000,-), 
integrerbar kaffemaskin (budsjett kr. 13 000,-) samt nye flytedrakter (budsjett kr. 42 000,-). 
Da det ikke foreligger skisser/ tegninger av dette, blir det vanskelig å foreta en helhetlig 
vurdering av tiltaket. Det er imidlertid forståelig at bedriften ønsker å ha på plass fasiliteter 
som gjør det funksjonibelt og attraktivt for kunder å benytte seg av deres tjenester. 
Rådmannen forutsetter imidlertid at bedriften forholder seg til gjeldende lover og regler (plan 
og bygningsloven etc.). Når det gjelder behovet for innkjøp av nye flytedrakter beskrives ikke 
dette i søknaden. Saksbehandler har vært i kontakt med søker og fått forklart at bakgrunnen 
for dette er at det er innført nye krav til flytedrakter. Bedriften må derfor investere i nye 
flytedrakter for at de skal kunne gjennomføre RIB-turer.   
 



Rådmannen mener at denne søknaden faller innenfor flere av de lokale satsningsområdene 
for det kommunale næringsfondet. Når det gjelder de regionale satsningsområdene faller 
søknaden innenfor en av de tre nevnte målgruppene i arbeidet med entreprenørskap og 
nyetableringer (kvinnearbeidsplasser).  
 
På bakrgunn av dette innstiller rådmannen på at søknaden innvilges som omsøkt. 
 
 
 
 



















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Per Gundersen Arkiv:  223   
Arkivsaksnr.:  13/376    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 
 
 
SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE - UTIHAVET  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ut i Havet-festivalen 2013 gis en støtte på NOK 100.000 som omsøkt. Det legges særlig vekt 
på festivalens omfang, det sterke engasjementet i lokalsamfunnet og den klareprofileringen 
av Frøya som MOT-kommune. 
 
Bevilgningen dekkes over post 14701.4100.385. 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad dat. 12.03.13 
 
Saksopplysninger: 
 
Ut i havet og Mausund IL søker om kommunal støtte på kr. 100 000 til gjennomføring av 
årets festival. 
 
”Ut i havet-festivalen på Mausund er årets store begivenhet i trøndelagskystens mest 
livskraftige øysamfunn. Hele lokalbefolkningen er engasjert i en gedigen dugnad for å 
gjennomføre festivalen, som har grunnleggende betydning for mye av aktivitetstilbudet i 
lokalsamfunnet resten av året, sies det i søknaden.  
 
Videre sier søknaden ”Festivalen bidrar ikke bare til aktiviteter noen hektiske sommerdager, 
den gjør også sitt til at idrettslaget får inntekter som muliggjør det høye aktivitetsnivået 
resten av året. Ut fra dette perspektivet er det derfor riktig å si at Ut i havet er en 
helårsbegivenhet. 
 
I sak 181/12: Budsjett 2013 og handlingsplan for 2013-2016 sa kommunestyret: 
 
Festivalstøtte: 
”Jorddunstfestivalen vil ikke bli arrangert i 2013, og etter overføring av kr. 125 000 til 
oppvekst har festivalstøtten en samlet bevilgning på kr. 275 000. Av dette tildeles 



Frøyafestivalen kr. 175 000. Øvrige midler tildeles evt. ut fra søknader og etter Frøya 
kommunes reglement for festivalstøtte. 
Bevilgningen legges inn i hele langtidsbudsjettet. 
 
Dette betyr at det gjenstår kr. 100 000 til fordeling på bakgrunn av søknader fra andre 
arrangører enn Frøyafestivalen. 
 
I 2012 mottok Ut i Havet en kommunal støtte på kr. 50 000, de mottok også kr. 15 000 fra 
SalMar-fondet. 
 
Vurdering: 
 
Ut i Havet er en festival som engasjerer et helt lokalsamfunn og er den festivalen som best 
fyller kriteriene som Frøya kommune har vedtatt for festivalstøtte. 
 
Festivalen har også et samarbeid med nasjonal havfiskekonkurranse noe som til sammen 
betyr at uka på Mausund har like mange besøkende som Frøyafestivalen. 
 
Årets program er rikholdig. Artister som Valkyrien Allstars, Børge Pettersen, Terje Tysland 
og Staut holder konserter på Varden stadion. I tillegg videreføres tradisjonen med barnas dag 
som er et populært tiltak for alle barn i kommunen. Det arrangeres flere intimkonserter samt 
en kulturkveld i idrettshuset. De som har besøkt festivalen vet også at det både er kafe og 
mange andre aktiviteter i ”Keila” som er meget godt besøkt, spesielt i tiden da havfiskeflåten 
kommer inn for veiing av fangst. 
”I tillegg til selve festivalen som er sentrert rundt Varden stadion, vil det også i år være 
kontinuerlige aktiviteter langs aksen Gårdsløykeila til Varden stadion, hvor både lokale og 
tilreisende aktører bidrar til å skape liv og røre”, heter det i søknaden. 
 
I år har festivalen satt et spesielt fokus på rusmisbruk og festivalen planlegger og er i dialog 
med MOT Frøya om et eget opplegg under festivalen. Dette vil etter rådmannens menig være 
et viktig bidrag til å synliggjøre Frøya som MOT kommune samt at punkt 9. i kommunens 
retningslinjer oppfylles. Der heter det: ”Det må foreligge en strategi for det rusforebyggende 
arbeidet”. 
 
Rådmannen mener Ut i Havet er et godt og verdifullt bidrag til Frøyas kulturliv og en god 
ambassadør for kommunen. Festivalen er uten tvil stønadsberettiget i henhold til kommunens 
”Retningslinjer for støtte til festivaler i Frøya kommune”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Kirsten R. Antonsen Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/780    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
GODKJENNING AV LOKALE FORHANDLINGER ETTER 
HOVEDTARIFFAVTALENS KAP.3.4.2  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
Forhandlingsprotokollene med Utdanningsforbundet, Tekna, Norsk skolelederforbund og 
Fagforbundet godkjennes. Kostnadene kr. 89.400 dekkes over konto 14900.1101.120, 
reserverte lønnsmidler. 
 
Vedlegg: 
 
Hovedtariffavtalens kap.3.4.2. 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
  
Forhandlingsprotokoller 
 
Saksopplysninger:   
Fredag 14.06.13 ble det avholdt lokale forhandlinger mellom Frøya kommune og 
arbeidstakerorganisasjonene som hadde stilt krav for sine medlemmer. Forhandlingene var 
etter kap.3.4.2. Forhandlingene vle avsluttet med enighetsprotokoller med alle 
organisasjonenen 
 
Følgende krav ble stilt: 
 
Forbund    Krav   Kostnad på forhandl.resultat 
Norsk skolelederforbund  Kr. 37.380  Kr. 5.000 
Fagforbundet    Kr.155.000  Kr. 20.600 
Tekna     Kr. 65.000  Kr. 29.800 
Utdanningsforbundet   Kr. 96.000  Kr. 34.000 
 
SUM     Kr. 353.380  Kr.89.400 
Tar forbehold om godkjenning fra Norsk skolelederforbund da de ikke har underskrevet 
protokollen, men de har signalisert at det blir en enighetsprotokoll. 
 



Vurdering:  
 
Lokale forhandlinger for ledere avholdes hvert år, da disse ikke får noen lønnsjusteringer fra 
sentrale forhandlinger. 
 
2013 er et mellomoppgjør når det gjelder forhandlinger i kap.4.  
Oppgjøret for kap. 4 sentralt ble et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes grunnlønn, dog 
minst kr. 3.100. 
 
Rådmannen innstilte i sine tilbud i kapittel 3 til arbeidstakerorganisasjionene 0,75 % 
lønnsøkning for lederne. Dette med bakgrunn i de sentrale forhandlingene i kap.4 og det at 
det ikke var ønske om å gi lederne mer enn andre ansatte. 
 
 
 
 





 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  13/764    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Forslag til vedtak: 
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