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Melding til medlemmene: 
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sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. 
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Saknr: 133/17 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

05.09.2017 

Arkivsaksnr: 

17/2243 

Sak nr: 

133/17 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

133/17 Formannskapet 05.09.2017 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.08.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møtet 22.08.17 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtet 22.08.17 

 

 



Saknr: 134/17 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

05.09.2017 

Arkivsaksnr: 

17/343 

Sak nr: 

134/17 

Saksbehandler: 

Roger  Antonsen 

Arkivkode: 

B44 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

7/17 Administrasjonsutvalget 22.03.2017 

14/17 Administrasjonsutvalget 30.05.2017 

32/17 Hovedutvalg for drift 06.06.2017 

/ Formannskapet  

41/17 Hovedutvalg for drift 23.08.2017 

134/17 Formannskapet 05.09.2017 

 

SKOLEFROKOST TIL UNGDOMSSKOLEELEVER - FINANSIERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet bevilger kr 70.000 til skolefrokost i 2017 for alle ungdomsskoleelever i Frøya kommune. 

Ordningen iverksettes fra 02.10.17. Tiltaket finansieres fra reserverte tilleggsbevillinger som pr 30.08.17 

har en saldo på kr 132.881.- 

 

Totalkostnad pr skoleår, kr 212 000 legges inn i budsjett for 2018 og pr år i langtidsplan 2018-2021. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 23.08.2017 sak 41/17 

 
Vedtak: 

Hovedutvalg for drift ber om at ordningen med frokost for ungdomsskoleelevene iverksettes så fort som mulig. 

Vi ber videre om en sak ad varm lunch til alle elever i grunnskolen i løpet av høsten. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 06.06.2017 sak 32/17 

 
Vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar rådmannens vurdering om skolefrukt til orientering, og ber hovedutvalg for drift igangsette 

ordningen i henhold til rådmannens tilrådning. 

Vi ber samtidig om at innføring av frokost til ungdomsskoleelevene vurderes for oppstart allerede høsten 2017. Det bestilles 

en sak på dette til første møte etter ferien. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 30.05.2017 sak 14/17 

 
Vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar rådmannens vurdering om skolefrukt til orientering, og ber hovedutvalg for drift igangsette 

ordningen i henhold til rådmannens tilrådning. 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 22.03.2017 sak 7/17 

 
Vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar rådmannens vurdering om skolefrokost/skolelunsj til orientering,  



Saknr: 134/17 

Saken oversendes for behandling i Hovedutvalg for drift. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Sak 41/17 

 

    

Saksopplysninger:   

 

Hovedutvalg drift vedtok følgende i sak 41/17- og dette er en økonomisk oppfølging av dette vedtaket 

 
Rådmann velger å ikke gjennta saksutredningen som skrevet i sak 41/17, men legger den med som vedlegg til 

denne saken. 

 

For å få startet ordningen til alle ungdomsskoleelever fra 02.10.17 er det behov for en tilleggsbevilling til 

rammeområdet oppvekst. For høsten 2017 er dette snakk om kr 64.233 kr + 15.000 kr (stavmikser) = 70.000 kr. 

Rådmann foreslår at dette tas fra reserverte tilleggsbevillinger for 2017 og at tiltaket videreføres for 2018 – og 

derfor legges inn i budsjett/økonomiplanperioden. 

 



Saknr: 134/17 

Økonomi:

 
 

Vurdering: 

 

Rådmann viser til saksutredning om ordningen som vedlagt denne saken. Rådmann innstiller på at reserverte 

tilleggsbevillinger brukes til å finansieres tiltaket 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Reserverte tilleggsbevillinger reduseres med kr 70 000 for 2017. Rest etter bevilling vil bli kr 62 881.- 

 

 



Saknr: 135/17 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

05.09.2017 

Arkivsaksnr: 

17/2084 

Sak nr: 

135/17 

Saksbehandler: 

Kristin Strømskag 

Arkivkode: 

611 U01 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

127/17 Formannskapet 22.08.2017 

135/17 Formannskapet 05.09.2017 

 

NÆRINGSAREALER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya formannskap gir rådmannen i oppdrag å gå videre med realisering av Skarpneset 

industriområde. Trinnvis utbygging vurderes. Kostnader i forbindelse med 

grunnerverv og realisering vil fremmes i egen sak. 

2. Frøya formannskap gir rådmannen i oppdrag å inngå dialog med grunneiere for å 

erverve området avsatt til næring/kontor/tjenesteyting omfattet av reguleringsplanen 

Siholmen- Myratangen. Kostnader i forbindelse med grunnerverv vil fremmes i egen 

sak. 

3. Rådmannen bes gjennomføre ett forprosjekt for å se på muligheter for nye 

næringsarealer i Frøya kommune. Forprosjektet vil være beslutningsgrunnlag for 

vurdering av næringsarealer ved revidering av kommuneplanens arealdel. Rådmannen 

vil fremme ny sak når det er innhentet anbud på forprosjektet. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.08.2017 sak 127/17 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til befaring er utført. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Oversikt næringsarealer Frøya kommune 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune er en kommune i sterk vekst, både befolkningsmessig og næringsmessig. Dette har ført til press 

på arealene i kommunen. Frøya kommune har per nå ikke ferdig opparbeidede kommunalt eide næringsarealer å 

tilby interessenter.  

 

Rådmannen har utarbeidet en oversikt over næringsarealene i kommunen. Disse ligger vedlagt (vedlegg 1, 

utarbeidet april 2017). Oversikten omfatter arealer avsatt i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.  

 

I forbindelse med arealformål skilles det mellom arealformål i overordnet arealplan og i reguleringsplan. 

Arealformål i reguleringsplaner er mer detaljerte og setter tydeligere rammer for hvilken virksomhet som kan 

drives på området. Det er i oversikten inkludert arealformålene Sentrumsformål og Næring (fra overordnede 
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arealplaner). Dette er områder som åpner for forretninger, kontor, hotell/bevertning, industri-, håndverk,- og 

lagervirksomhet.  

 

Oversikten viser både ledige, delvis ledige og opptatte næringsarealer. De fleste områdene avsatt er i privat eie. 

Områder vist som «ledige» er områder hvor administrasjonen ikke kjenner til at det drives virksomhet på 

nåværende tidspunkt. Det er ikke undersøkt om det foreligger fremtidige planer for områdene, eller hvorvidt de 

er til salgs.  

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har våren 2017 i formannskapsmøter 28.02. og 18.04. hatt gjennomgang og diskusjon rundt 

næringsarealer.  

 

Hvilken rolle Frøya kommune skal ha i forhold til tilrettelegging for næringsarealer er en politisk beslutning.  

 

Man kan her se for seg ulike alternativer:  

Kommunen om planmyndighet: 

Kommunen tilrettelegger for næringsarealer gjennom kommuneplanens arealdel. Det vil deretter være 

opp til næringsaktørene å erverve tomt og gjennomføre reguleringsprosesser. 

 

Kommunen som delvis tilrettelegger: 

Kommunen erverver tomter for videresalg til næringsaktører. Aktørene gjennomfører selv regulering og 

opparbeiding av områdene.  

 

Kommunen som tilrettelegger:  

Kommunen erverver tomter og utarbeider reguleringsplaner. Områdene vil deretter kunne selges videre 

til næringsaktører for opparbeiding og drift av områdene.  

 

Kommunen som ferdigstiller: 

Kommunen gjennomfører erverv, regulering og opparbeidelse av næringsarealer for å kunne møte 

eventuell etterspørsel etter næringsarealer klare til bruk.  

 

Hvilken løsning som velges er i stor grad avhengig av hvilken risiko man ønsker å ta.  

Rådmannen oppfatter at man ønsker at Frøya kommune skal fremstå som en offensiv næringskommune.  

På bakgrunn av gjennomgang av utarbeidet oversikt gjøres følgende anbefalinger: 

 

Skarpneset industriområde 

Skarpneset industriområde var inkludert i revideringen av kommuneplanens arealdel 2011. Området er senere 

ferdig regulert for industriformål og dypvannskai. I sak 191/16 vedtok Frøya kommunestyre å innstille 

forhandlinger vedrørende kjøp av Skarpneset industriområde til det er fremforhandlet og signert en 

intensjonsavtale for fremtidig bruk og utnyttelse av industriområdet. Rådmannen anbefaler nå likevel at man 

gjennomfører grunnerverv og starter opparbeidelse av teknisk infrastruktur til området grunnet manglende 

sjønære næringsarealer i kommunen. Det vil vurderes muligheten for trinnvis utbygging av området, samt 

mulighet for masseuttak. Det bør også gjøres aktive fremstøt mot næringslivet for å kartlegge interessenter. 

Rådmannen vil fremme ny politisk sak angående kostnader knyttet til dette.  
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Næring/kontor/tjenesteyting – Siholmen – Myratangen 

Arealet ligger sentrumsnært på Sistranda og vil kunne bidra til en naturlig fortetting i området. Arealet er 

planmessig avklart gjennom reguleringsplan. Det har tidligere vært aktører interesserte i området. Det finnes et 

stort antall grunneiere, noe som kan vanskeliggjøre en avtale om kjøp for næringsaktører. Rådmannen anbefaler 

derfor at man innleder forhandlinger med grunneierne slik at kommunen kan legge til rette for ønsket utvikling av 

området. Rådmannen vil fremme ny politisk sak angående kostnader i forbindelse med grunnervervet.  

 
 

Forprosjekt næringsarealer 

Frøya kommune er nå i gang med revidering av kommuneplanens arealdel. Det vil gjennom denne planprosessen 

være naturlig å se på nye områder for næring, både sjønære og ikke-sjønære. Før områder inkluderes i planutkast 

anbefaler rådmannen at det gjennomføres et forprosjekt for gjennomgang av aktuelle områder. Forprosjektet vil 
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inkludere dialog med næringslivet, utredning av aktuelle områder i forhold til infrastruktur, grunnforhold, erverv 

og estimerte kostnader for opparbeidelse, samt andre aktuelle vurderinger.  

 

N1 og N2 

Utvidelse av industriområdet i Nordhammervika har vært gjenstand for politisk behandling i flere runder første 

halvår 2017. Det vises til notat under rådmannens orientering. Det vil fremmes egen sak hvor det tas stilling til 

hvorvidt prosjektet skal realiseres gjennom ekspropriasjon eller om Frøya kommune skal avslutte prosessen for 

deretter å se på utvikling av andre områder. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 Gi gode rammvilkår for næringslivet 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Vil synliggjøres i kommende saker. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

05.09.2017 

Arkivsaksnr: 

17/2223 

Sak nr: 

136/17 

Saksbehandler: 

Jomar Finseth 

Arkivkode: 

L10 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

136/17 Formannskapet 05.09.2017 

 

REGULERINGSPLAN NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE DEL 2, TOMTEERVERV  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar å stanse videre arbeid med utvikling og regulering av områdene N1 og N2 i 

Nordhammervika for industriformål. Arbeidet stanses med øyeblikelig virkning. 

 

Rådmannen gis i oppgave å se på om det er mulig å gjennomføre en vurdering av arealfomål for denne del 

av Nordhammervika gjennom det pågående arbeidet med kommunedelplan for Sistranda. 

 

 

Vedlegg: 

 

Kart Nordhammervika N1 og N2 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Prosjektet knyttet til oppstart av reguleringsplanarbeidet i Nordhammervika del 2, N1 og N2, er tidligere 

behandlet i følgende politiske utvalg: 

- Kommunestyret, 29.03.2017, sak 39/17  

- Formannskapet, 15.06.2017, sak 112/17 

Utover dette har saken vært en del av rådmannens orientering i formannskapet 27.06.2017 og 22.08.2017.  

 

Det er totalt sett avsatt 2.300.000,- til arbeidet med regulering av nytt industriområde i Nordhammervika. Pr 

01.08.2017 er det forbrukt ca. 350.000,- 

 

Arbeidet med forprosjekt og regulering av N1 og N2 i Nordhammervika ble påbegynt i mai 2017. Det ble relativt 

tidlig tatt kontakt med grunneiere og det er p.t. avholdt to grunneiermøter og ett nabomøte i forbindelse med 

prosessen. Møtene med naboer og grunneiere har avdekket stor motstand mot salg av eiendommene, spesielt felt 

N2, men også for felt N1 er det betydelig vegring mot salg til næringsformål. I 2. møte med grunneiere ble det 

presentert en skisse av alternativt utbyggingsareal, noe som representanter for sameiet også avviste.  

 

Med bakgrunn i de to første møtene, 7. juni med grunneiere og 21. juni med naboer, var signalene så tydelige 

med tanke på tomteervervsituasjonen, at teknisk sjef som prosjektleder valgte å fryse prosjektet for å ikke påføre 

for store omkostninger, hvis det på et senere tidspunkt skulle bli nødvendig å gjennomføre ekspropriasjon. Under 

rådmannens orientering 27.06.2017 ble formannskapet orientert om status i prosjektet. 

 

Vurdering: 

 

Siden oppstart av prosjektet og første kontakt med grunneiere har det vært tydelige signaler og klar 

tilbakemelding om at det ikke er interessant å selge områdene N1 og N2 til industriformål. Det er like klare 

tilbakemeldinger om at hvis det skal bygges ut i N2 så skal dette være til boligformål. Det er gjennomført to 

møter med grunneiere der det i møte nr 2 ble presentert en mindre utbygging av N1, uten å ta masser eller bygge 

ut N2. En slik foreslått løsning førte ikke frem med tanke kommunens mulighet for å erverve området. 
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Med bakgrunn i gjennomførte samtaler og møter med grunneiere vurderer rådmannen at eneste mulighet for å 

sikre eiendommen for områdene N1 og N2, vil være gjennom ekspropriasjon.  

 

Forholdet rundt ekspropriasjon ble belyst som en del av rådmannens orientering for formannskapet 22.08.2017. 

Ekspropriasjonsprosesser er tid og ressurskrevende prosesser og vil være en belastning for alle involverte parter. 

Det er ingen særlige tradisjoner for å gjennomføre slike prosesser i Frøya kommune og erverv av eiendom 

gjennom ekspropriering vil gjennom en samlet vurdering generelt sett være lite ønskelig.  

 

Rådmannens vurdering er at ekspropriasjon av eiendom ikke gjennomføres for utbygging av industriområde N1 

og N2 i Nordhammervika. Utbyggingen er av en slik karakter, beliggenhet og størrelse at en 

ekspropriasjonsprosess vil være for krevende, både med tanke på tid, kostnad og hensynet til beboere og 

grunneiere. Alt videre arbeid knyttet til regulering og utvikling av Nordhammervika N1 og N2 avsluttes og det 

gjennomføres samtaler med involverte rådgivere med tanke på å avdekke om en avslutning vil få økonomiske 

konsekvenser vedrørende terminering av kontrakter.  

 

Forhold til overordna planverk: 

På nåværende forsalg til delplan for Sistranda er N1 avsatt for næringsområde. Hvis formannskapet velger å følge 

rådmannens vurdering og forslag til vedtak så må det i det videre arbeidet med delplanen vurderes om område 

N1 får annet formål og det må videre vurderes om N2 skal avsettes til boliger etter ønske fra beboere og 

grunneiere.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er bevilget 2.300.000,- for prosjektet med regulering av N1 og N2 i Nordhammervika. Pr 01.08.2017 er det 

forbrukt ca. 350.000,-. Det er p.t. ikke gjennomført samtaler med involverte rådgivingsselskaper om det vil 

komme erstatningskrav knyttet til terminering av kontrakter. Disse samtalene gjennomføres eventuelt etter vedtak 

i formannskapet 05.09.2017. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
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Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 
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P24 &46 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

137/17 Formannskapet 05.09.2017 

 

UTBEDRING OG REPARASJON AV KAI BOGØYA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar en ramme på 3.100.000,- for utbedring av Bogøya kai. Prosjektet startes 

umiddelbart etter vedtak og finansieres ved bruk av ikke benyttede midler fra investeringsbudsjettet 2017 

for teknisk avdeling. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Kart og flyfoto kai Bogøya 

2. Feltrapport fra dykkerfirma 

3. Enkel prosjektering 

4. Kostnadsoverslag 

 

Saksopplysninger:   

 

I løpet av sommeren 2017 har det falt ut stein fra kai i område hvor rutebåt legger til på Bogøya. Hendelsene og 

påfølgende hindring har vært så alvorlige at rutebåt ikke har kunnet legge til kaia da det har vært fare for 

grunnstøting. Episodene skjedde 13. og 29. juni. Bakgrunnen for steinutfallet er at den gamle kai konstruksjonen 

er ferd med å falle sammen under det etablerte betongdekket. Det er ikke etablert hindring i forkant av kai 

konstruksjonen som stanser eventuell utrasing av stein. Det kan være flere årsaker til at denne type hendelser 

oppstår og en mulig årsak kan være at nyere båter har utstrakt bruk av «thrustere» som gir en relativt stor kraft av 

vann rett inn mot konstruksjonen. 

 

Teknisk avdeling har flere års samarbeid med Safe control engineering, gjennom kontroll og prosjektering på 

kaier og bruer i Frøya kommune. Safe control ble engasjert for å gjennomføre en enkel prosjektering og 

kostnadsanalyse for å utbedre de skader som oppstått. Kalkylen viser at kostnader er vurdert til å være rundt 

3.000.000,-. Tatt i betrakting av hvor arbeidet skal utføres vil det være naturlig å legge til en usikkerhet på 15 % 

(10 % er allerede tatt inn i kalkyle), samt at det arbeidet som Safe control allerede har utført kommer seg på 

48.000,-. Totalkostnad vil etter kalkyle komme på 3.100.000,-. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen vurderer at alternativet til å gjennomføre en større utbedring av kaien på Bogøya er stenging av 

kaien. Det er en utfordring at det kun foreligger en kalkyle på utbedringene og ikke et tilbud, men på den annen 

side haster det med å starte utbedringsarbeidet, både med tanke på videre utrasing, men også på grunn av tiden på 

året. Det vil være viktig å få gjennomført tiltak før det blir sen høst og utbedringsarbeidet hindres av dårlig vær. 

 

Rådmannen anbefaler at det settes av en ramme på 3.100.000,- til utbedringsarbeidet på Bogøya kai og at 

finansiering skjer ved bruk av ikke benyttede midler på investeringsbudsjettet for teknisk avdeling 2017.  
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Økonomiske konsekvenser: 

Tiltaket finansieres ved å bruke ikke benyttede midler fra prosjekt 551317 Infrastruktur sentrumsområder. Dette 

prosjektet har ikke startet opp i 2017 og har pr august 2017 saldo 4.300.000,- 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

1.200.000,- 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

05.09.2017 

Arkivsaksnr: 

17/2242 

Sak nr: 

138/17 
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DEKNING AV MERKOSTNADER SOM FØLGE AV UTVIDET REGULERINGSOMFANG – UTTIAN 

PANORAMA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

I forbindelse med regulering for Uttian panorama vedtar Formannskapet å dekke merkostnader på kr 

72.735,- for arkeologisk utgraving på område LNF B5, på Uttian. Det anses som urimelig at denne 

kostnaden påføres den regulerende part. Merkostnader knyttet til administrasjon som følge av utvidet 

regulering dekkes av regulerende part 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Oversikt over merkostnader som følge av utvidet reguleringsomfang utarbeidet av Kystplan.  

2. Forespørsel om oppstart av regulering. Kart ligger som en del av vedlegget. 

3. Vedtak i sak 42/17, HFF 

 

Saksopplysninger:   

 

Kystplan varslet i mars 2017 om oppstart av reguleringsplan for Uttian panorama på vegne av tiltakshaver Olaf 

Reppe. Oppstart av regulering ble behandlet i HFF som sak 42/17. I varslet om oppstart er området som ønskes 

regulert markert på et kart og kartet viser samtidig et tilliggende område LNF B5, rett vest for det aktuelle 

området. I rådmannens vurdering av saken til HFF står følgende: 

Rådmannen vil forutsetter at man ved en reguleringsprosess for område, også tar inn nærliggende område LNF 

B5 i vest som en del av planområde. Forslagstiller ønsker å regulere for 10- 15 tomter, noe som gjør det 

nødvendig å trekke inn naboområde, slik at man unngår en videre utbygging i dette område. Det vil gjennom 

kommuneplanens arealdel da være tiltenkt 10 enheter totale i innfor planområde. Rådmannen mener at man da 

letter områdets totale belastning og press på blant annet infrastruktur. Det vil derfor være en forutsetning for 

videre planarbeid at område LNF B5 tas inn i planområdet uten at man legger til rette for flere enheter enn de 

10- 15 som er tiltenkt.  

I det området som ønskes regulert har det kommet krav fra Sør Trøndelag fylkeskommune om at det skal 

gjennomføres arkeologiske undersøkelser. Da LNF B5 ble lagt til gjennom vedtaket i HFF kom det ytterligere 

krav om arkeologiske undersøkelser også i dette området. Tiltakshaver synes det er urimelig at kostnaden for en 

utvidet regulering skal falle på regulerende part og har bedt rådmannen se på om kostnader for dette dekkes av 

kommunen i og med pålegg om utvidet regulering. 

Krav om arkeologiske utgravinger kommer ved regulering av et område og kan ikke utsettes eller utføres senere 

(uttalelse fra STFK). I det et område blir gjenstand for regulering skal de arkeologiske utgravingen gjennomføres 

før vedtak om endelig reguleringsplan. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen vurderer at det i utgangspunktet kan forventes at reguleringssaker får større omfang gjennom politisk 

behandling, da det er kommunen sin plikt å ha et overordet blikk på utnyttelse og bygging av de enkelte områder. 

Det vurderes ikke at tiltakshaver er påført urimelige kostnader knyttet til administrasjon av endret omfang, men 
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rådmannen er enig i at det er urimelig at tiltakshaver skal dekke arkeologiske utgravinger i et område som ikke 

skal bebygges ytterligere. Rådmannens vurdering er at Frøya kommune dekker 72.735,- som tilsvarer de 

kostnader tiltakshaver blir påført som en konsekvens av krav om utvidet regulering. Tiltakshaver dekker selv 

kalkulerte kostnader for administrasjon av utvidelse tilsvarende 49.890,-. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplan Frøya kommune 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kostnad 72.735,- dekkes over driftsbudsjettet. 
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BUDSJETTJUSTERING PLEIE OG OMSORG 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre foretar disse budsjettjusteringene for 2017 for virksomheten PLO 
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Saksopplysninger:   

Budsjettendringen for PLO er gjort i samarbeid med virksomhetsleder for virksomheten for å rette opp en god del 

skjevheter mellom ansvarene i virksomheten. Dette er kun en justering mellom ansvarsnivåene og påvirker ikke 

det opprinnelige budsjettet. 
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Etter beskjed fra revisor må budsjettjusteringer som påvirker netto resultat på de forskjellige ansvarene innen en 

virksomhet behandles av kommunestyret. 
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BUDSJETT 2018, HANDLINGSREGLER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar følgende handlingsregler om nye låneopptak og bufferfond: 

 Gjeldsgraden, unntatt selvkost skal ikke overstiger det kommunen betaler inn i årlige avdrag. 

Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er jevn eller nedadgående. 

 

 For budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, vedtas ett låneopptak som ikke 

overstiger 20,5 millioner kr. 

 

 Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i driftsbudsjettet. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Handlingsregler for budsjettet 2018 – 2021: 

I forbindelse med budsjettprosessen for 2018 har spørsmålet rundt handlingsregler for gjeldshåndteringen vært et 

tema, både administrativt og politisk.  

 

Rådmannen har invitert til en debatt om dette i formannskapet, og etter signaler derfra legges det nå frem en sak 

med forslag til handlingsregler for økonomiplanperioden. 

 

Rådmannen ønsker også å legge frem forslag på hvordan Frøya kommune kan sikre seg mot renteendringer på 

kommunens gjeldsportefølge. 
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For 2016 betalte Frøya kommune avdrag og renter slik: 

  
Renter og avdrag i 2016 

Renter Avdrag Totalt 

Startlån           1 065 274            4 745 726            5 811 000  

VAR           3 228 418            5 535 212            8 763 630  

Øvrige lån         12 145 003          20 683 204          32 828 207  

Totalt         16 438 695          30 964 142          47 402 837  
 

Tabellen viser at kommunen brukte ca. 47,5 millioner kr på renter og avdrag i 2016.  

 

Startlån og VAR er klare selvkostområder og vil ikke påvirke kommunens driftsbudsjett ved en eventuell 

renteøkning. Dette pga at kostnadene med disse områdene vil bli betalt av brukerne av disse tjenestene, 

låntakerne og husstandene på Frøya.  

 

De øvrige lån som kommen foretar etter vedtak i kommunestyret, belastes kommunens driftsbudsjett. En endring 

av renten på slike lån vil ha en direkte påvirkning på kommunens driftsbudsjett.  

 

Frøya kommune har pr. dato veldig høy gjeld i forhold til kommunes inntekter, og det vil være en klar fordel hvis 

kommunen har en strategi for gjeldshåndteringen som gjør at de låneopptakene kommunen gjør er minst mulig 

rentesensitiv. Rådmannen anbefaler derfor at gjeldsgraden for områder som ikke er selvkost ikke overstiger det 

kommunen betaler inn i avdrag, slik at gjeldsgraden for slike lån er jevn eller nedadgående. 

 

Rådmannen definerer selvkostområder i dette tilfellet som VAR, startlån, husbankfinansierte utbygning til ulike 

brukergrupper som betaler husleie.  Husleien dekker kapitalkostnaden for oppføring og utbygging av områder 

(industri og hus) der kommunen får igjen sine utgifter ved salg av tomter og eiendommer. 

 

Rådmannen anbefaler derfor at låneopptaket for budsjettåret 2018 for områder som ikke er selvkostområder ikke 

overstiger 20,5 millioner kr. For budsjettåret 2019 – 2021 gjøres samme beregning fra årsregnskapet året før 

budsjettåret der man tar ut selvkostområdene som gir en årlig handlingsregel. 

 

Rentesikring 

 

Frøya kommune har stor gjeld, og vil være særdeles sårbar ovenfor renteendringer. Kommunen har pr i dag ca. 

4,8 millioner kr avsatt til bufferfond. Det er for 2017 budsjettert med en avsetning til dette fondet på 1,880 

millioner kr. Med en lånegjeld pr 31.12.16 på ca. 517 millioner kr unntatt selvkostområder vil en renteendring ha 

stor påvirkning på kommunens driftsbudsjett.  

 

Det er flere måter kommunen kan øke bufferfondet for å sikre seg mot store renteendringer.  

 

1. En måte er å sette av noe av disposisjonsfondet som er pr d.d. etter budsjettert forbruk for 2017 på ca. 7 

millioner kr. Kommunen kan sette av hele eller deler av dette til bufferfond.  

2. Et annet alternativ er at rådmannen hver gang det skal avsettes til disposisjonsfondet ved f.eks. økte 

skatteinntekter med 50% avsettes til bufferfond og 50% til disposisjonsfond. 

3. En tredje løsning er å budsjettere hvert år med f.eks. 2 millioner kr, og slik sikrer en jevn økning av 

bufferfondet. 

4. Et annet alternativ kan være å avsette noe av likviditetsreservene i aksjefond til bufferfondet. Pr 1.tertial 

2017 hadde Frøya kommune ca. 136 millioner kr i aksjer og andeler. Ca. 90 millioner av dette kan kun 

brukes som investeringsmidler, mens avkastningen kan tas ut eller skjermes og regnes som en del av 

bufferfondet. Disse midlene er allerede likviditetsreserver, og er allerede tilgjengelig som en buffer for 

driften, men å tydeliggjøre eventuelt selge noen aksjer og andeler for å øke størrelsen på bufferfondet vil 

gi en ekstra sikkerhet. 

 

Av de 4 valg som skissert over, anbefaler rådmannen å sette av i hvert budsjett en økning av bufferfondet, da det 

er dette som gir en sikker og fast avsetning. Avsetningene kan da også brukes i avsetningsåret hvis kommunen får 

større renteutgifter. 
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Vurdering 

 

Ut fra saksfremstillingen over, anbefalinger fra revisor og innspill etter forelesning fra Bjørn Brox, innstiller 

rådmann på at kommunestyret vedtar en handlingsregel ift låneopptak og rentebuffer. 

 

Rådmann anbefaler Frøya kommunestyre å vedta følgende handlingsregel om gjeld og nye låneopptak: 

 Gjeldsgraden for områder som ikke er selvkost skal ikke overstiger det kommunen betaler inn i avdrag. 

Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er jevn eller nedadgående. 

 

Rådmann anbefaler for budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, å vedta ett låneopptak som ikke 

overstiger 20,5 millioner kr. 

 

Rådmann anbefaler at Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i driftsbudsjettet. 
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EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Egenkapitaltilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet 

 

Frøya kommune skal betale inn sin andel av egenkapitaltilskuddet til KLP i 2017. Egenkapitaltilskuddet 

til KLP for 2017 er på kr 1 200 217 

 

 

Saksopplysninger:   

 

KLP’s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et kundeforhold i KLP 

må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden plikter også å skyte inn ytterlige egenkapitaltilskudd 

dersom styret krever det. Ved flytting av kundeforholdet får kunden utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet. 

Krav på egenkapitaltilskudd for 2017 er på kr. 1 200 217 

 

Egenkapitaltilskuddet i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitaltilskuddet skal føres i regnskapet for 

kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av ubundne investeringsfond eller ved 

overføring fra driftsregnskap. Overføring fra driftsregnskap er avhengig av et positivt resultatregnskap. 

 

Egenkapitalinnskudd i KLP foreslås finansiert fra disposisjonsfond. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune skal fortsatt være kunde i KLP, og må dermed følge kravet om å betale inn 

egenkapitaltilskuddet. 
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SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSSTEVNE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet ser positivt på søknaden fra Frøya IL om støtte til gjennomføring av 

ungdomsstevne i turn 2017 på Frøya. 

2. Det gis en økonomisk støtte på kr. 10 000 til gjennomføringen.  

3. Bevilgningen dekkes gjennom bruk av reserverte tilleggsbevilgninger, konto 14.901.1100.325. Ny 

saldo: 82.881,00. 

Formannskapet stiller lokaler til disposisjon som omsøkt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya il har fått tildelt ungdomsstevnet i turn 2017. Stevnet vil få besøk av 300 ungdommer i alderen 

13 – 18 år fra 30 forskjellige lag fra Trøndelag og Møre og Romsdal. Stevnet arrangeres 27. – 29. 

oktober (endret fra 3. – 5. november) 2017, og Frøya IL ønsker å gjennomføre et stevne med fokus på 

idrettsglede samt å vise fram alle de flotte idrettsanleggene vi har på Frøya. 

I tillegg til hovedfokuset på turn skal Frøya IL arrangere en del workshops med annet innhold som 

Taekwondo, tumbling, stortrampoline, svømming, fotball, klatring og dans. 

 

I tillegg til en støtte på kr. 10 000 søker Frøya IL om fri bruk av Sistranda skole for overnatting samt 

renhold etter hjemreise, fri leie av kommunalt areal i kultur- og kompetansesentret, fri leie av 

svømmehallen der laget selv stiller med vakter, samt fri leie av basishall, idrettshall og storhall. 

Når det gjelder eventuell leie av Frøya Storhall samt klatrehall, må dette tas opp direkte med styret i 

selskapet. 

Frøya IL forteller at de er avhengig av å få med mange frivillige og håper at også denne gang vil 

befolkninga på Frøya stille opp. 

Frøya IL har arrangert to turnstevner tidligere, det siste i 2015 der nærmere 1000 personer deltok. 

Laget har fått gode tilbakemeldinger i etterkant. 

Søknaden fra Frøya IL er likelydende med søknaden de sendte i forkant av stevnet i 2015 da de fikk et 

positivt vedtak fra kommunen. 
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Vurdering: 

 

Turning er en av de eldste og mest populære idrettene innenfor Frøya IL. Etter at basishallen ble åpnet 

etter jul i 2017, har interessen eksplodert og laget har økt antall aktive fra 110 til 230. Interessen er 

såpass stor at laget har ventelister i de fleste alderstrinn, og de ser at interessen fra nabokommunen 

Hitra også øker.  

Turning er en idrett som fremmer trening som er viktig i alle idretter, derav navnet «Basishall». 

Aktiviteten drives av folk i alle aldre, fra de aller minste til godt voksne. Turngruppa legger også til 

rette for aktivitet til mennesker med funksjonshemminger. 

Rådmannens anser et stevne der vi får 300 besøkende fra hele Midt-Norge som et meget positivt 

tiltak, ikke minst med tanke på markedsføring av våre flotte anlegg og kommunen som reisemål. 
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KYSTPILGRIMSLEDEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det bevilges kr. 10.000 til videre arbeid med Kystpilgrimsleden.  

2. Bevilgningen tas fra Reserverte tilleggsbevilgninger, konto 14.901.1100.325. Ny saldo: 

kr. 92.881,00. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.05.2016 sak 59/16 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune støtter initiativet for å innlemme steder på Frøya som reisemål innenfor 

Kystpilgrimsleden 

2. I første omgang legges det opp til at Korsan på Daløya, Titran kapell og Sulablir reisemål 

3. Frøya kommune bevilger kr. 10.000 til det forberedende arbeidet. Bevilgningen tas fra Reserverte 

tilleggsbevilgninger, konto 14.901.1100.325. Ny saldo: kr. 314.270,00. Arbeidsgruppa fortsetter sitt 

arbeid og søker økonomisk støtte fra aktuelle instanser for å få laget informasjonstavler m.m. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksprotokoll sak 59/16 FSK 

 

Saksopplysninger:   

 

Det vises til sak 59/16 i FSK fra 24.05.16. Her ble det bevilget kr. 10.000,00 til arbeidet med å 

innlemme Frøya som reisemål innenfor Kystpilgrimsleden. Det planlagte pilotprosjektet i 2016 ble 

ikke gjennomført, og bevilgningen ble ikke benyttet. I 2017 ble det imidlertid gjennomført et 

pilotprosjekt, der Sula var en av destinasjonene. Her så programmet slik ut: 

 Historisk vandring til fyret 

 Middag på Terna Brygge 

 Konsert i Sula kapell 

 Frokost på Terna Brygge 

 

For å dekke noen påløpte kostnader samt ha noen midler til planlegging av neste års opplegg, søkes 

det om en bevilgning på kr. 10.000,00. 
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Vurdering: 

 

Rådmannen setter pris på det arbeidet som ble gjort vedr årets prosjekt, og ønsker at arbeidet 

videreføres også i 2018. Det bør være et mål at også andre steder på Frøya kan bli reisemål, jfr 

vedtaket i FSK sak 59/16. 
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SMØLABONAN I BY'N  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune bevilger kr. 30.000 til leie av stand under arrangementet «Smølabonan 

i by’n» 6.-8.oktober 2017 

2. Bevilgningen dekkes over Reserverte tilleggsbevilgninger, post 14.901.1100.325. Ny 

saldo: kr. 102.881,00. 

 

Vedlegg: 

 

Innbydelse 

Søknad fra FNF 

 

Saksopplysninger:   

 

Det vises til søknad fra Frøya Næringsforum, datert 23.08.17 og til innbydelse fra Smøla Nærings- og 

kultursenter KF. Arrangementet «Smølabonan i by’n» arrangeres i år for 15.gang, og er 

sammenfallende med Kristiansund By’s 275-årsjubileum.  Det stilles et 9 meter bredt telt til 

disposisjon for hver kommune, som i utgangspunktet vil gi plass til 3 utstillere. 

 

Vurdering: 

Arrangementet «Smølabonan i by’n» er ikke ukjent for Frøya kommune, og kommunen har også 

tidligere deltatt. Frøya har et spesielt forhold til Kristiansund, som tidligere like mye var «vår by» som 

Trondheim. Mange Frøyværinger søkte jobb i Kristiansund, ikke minst i kleppfisksesongen. 

Ved tidligere arrangement har både Frøya kommune og representanter for Frøyas kulturliv vært 

synlige og deltatt på forskjellige arrangementer. 

Rådmannen foreslår derfor at søknaden fra Frøya Næringsforum innvilges med kr. 30.000, som tas 

over Reserverte tilleggsbevilgninger. 

Rådmannen forutsetter at representanter både fra næring og kultur på Frøya inviteres med som 

utstillere, og at dette ivaretas av Frøya Næringsforum. 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

- Kommunebarrometeret 

- Investeringsbudsjett - fortsettelse fra forrige møte  
 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/2243    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.08.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møtet 22.08.17 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtet 22.08.17 

 

 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger  Antonsen Arkiv: B44  

Arkivsaksnr.: 17/343    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SKOLEFROKOST TIL UNGDOMSSKOLEELEVER - FINANSIERING 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet bevilger kr 70.000 til skolefrokost i 2017 for alle ungdomsskoleelever i Frøya 

kommune. Ordningen iverksettes fra 02.10.17. Tiltaket finansieres fra reserverte 

tilleggsbevillinger som pr 30.08.17 har en saldo på kr 132.881.- 

 

Totalkostnad pr skoleår, kr 212 000 legges inn i budsjett for 2018 og pr år i langtidsplan 

2018-2021. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Sak 41/17 

 

  

Saksopplysninger:   

 

Hovedutvalg drift vedtok følgende i sak 41/17- og dette er en økonomisk oppfølging av dette 

vedtaket 

 
Rådmann velger å ikke gjennta saksutredningen som skrevet i sak 41/17, men legger den med 

som vedlegg til denne saken. 

 

For å få startet ordningen til alle ungdomsskoleelever fra 02.10.17 er det behov for en 

tilleggsbevilling til rammeområdet oppvekst. For høsten 2017 er dette snakk om kr 64.233 kr 



+ 15.000 kr (stavmikser) = 70.000 kr. Rådmann foreslår at dette tas fra reserverte 

tilleggsbevillinger for 2017 og at tiltaket videreføres for 2018 – og derfor legges inn i 

budsjett/økonomiplanperioden. 

 

Økonomi: 

 

 
 

Vurdering: 

 

Rådmann viser til saksutredning om ordningen som vedlagt denne saken. Rådmann innstiller 

på at reserverte tilleggsbevillinger brukes til å finansieres tiltaket 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Reserverte tilleggsbevillinger reduseres med kr 70 000 for 2017. Rest etter bevilling vil bli kr 

62 881.- 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ingrid Kristiansen Arkiv: B44  

Arkivsaksnr.: 17/343    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

 

 

VURDERING AV SKOLEFROKOST  

 

Forslag til vedtak: 
Hovedutvalget tar rådmannens vurdering av skolefrokost til ungdomstrinnet til orientering.  

 

 

Vedlegg: 
Ingen 

 

Saksopplysninger:   
 

 
 
HFD vedtok i sitt møte 06.06.17, at Rådmannen skal vurdere innføring av frokost for 
ungdomsskoleelever med oppstart høsten 2017. I det følgende saksframlegg vil det legges frem to 
alternative forslag som har kommet opp etter utredning av kommunalsjef oppvekst, 
kommuneoverlege og Forum oppvekst. 
 
Generelt om skolemåltid og samfunnsnytte 
Norge er det eneste landet i Norden som ikke har statlig ordning for skolemåltider. 
Et utvalg ledet av ernæringsprofessor Knut-Inge Klepp på bestilling fra den rød-grønne regjeringen, 
konkluderte med at et skolemåltid vil være lønnsomt for samfunnet. I rapporten heter det at 
skolemåltidet vil bedre mange barns kosthold og dermed bidra til økt levealder, høyere livskvalitet 
og sosial utjevning. I det ligger det også en økonomisk gevinst for samfunnet, mente utvalget 
(2014). 
I tillegg framhever Folkehelsemeldingen 2015 skolemåltidets betydning: «Skolemåltidet har en 
viktig sosial funksjon og er av betydning for både helse, trivsel og læring.» I Folkehelsemeldingen 
heter det også: «Flere skoler og kommuner har satt i gang med ulike måltidsordninger med ulike 



former for finansiering, fordi de ser betydningen av at elevene får i seg mat, og at tiltakene har en 
sosial dimensjon som kan bidra positivt til miljøet på skolen.» 
Innføring av ordningen med felles skolemåltid omfatter mer enn diskusjonene om elevene skal ha 
med matpakke hjemmefra eller ikke. Skolemåltidet handler om matkultur, mattradisjoner, kvalitet, 
miljø, helse og læringsmiljø. 
Dagens regjeringen har som mål at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner. Tilrettelegging for 
gode måltider og et sunt mat- og drikketilbud på skolen vil bidra til at barn og unge får gode 
muligheter til å etablere et helsefremmende og godt kosthold som de tar med seg videre i livet. 
Forskning fra ordningen med gratis skolefrukt har også vist at elevene, men også elevenes familier, 
øker sitt inntak av frukt med 25%. Det er altså grunnlag for å anta at elever som skaper gode 
matvaner på skolen vil ha en smitteeffekt utover skolehverdagen. 
Forskere ved universitetet i Umeå intervjuet ca. 1.800 svenske skoleelever fra 7. til 9.klasse om 
matvaner og velvære i skolen. Undersøkelsen viser at av de elever, som får høye karakterer og 
beskriver seg selv som velopplagte, tar flere enn halvparten av jentene og nesten 70 % av guttene 
hver eneste dag imot tilbudet om varm lunsj. Av de elever som får dårlige karakterer og klager over 
at de ikke kan følge med, velger færre enn hver tredje tilbudet om varmlunsj og kjøper i stedet 
godterier. (Ref. Frede Bräuner). 
 
Skolemåltid som pedagogisk innslag og kilde til elevmedvirkning 
Skolemåltidet handler ikke bare om næringsriktig og god mat, men kan også omfatte pedagogiske 
innslag og verktøy som kan brukes på nye måter. Skolemåltidet kan være en arena for læring om for 
eksempel kosthold, helse, livsstil, matens opprinnelse, miljøspørsmål, holdbarhet, matkultur, 
integrasjon og å dyrke grønnsaker i skolehager. 
Man kan også sikre elevmedvirkning gjennom at elevene deltar sammen med personalet i 
skolematordningen i spesielle matråd som møtes et visst antall ganger i året. I tillegge kan elevene 
delta i selve forberedelsene av skolemåltidet etter et rulleringssystem.  
 
Gratis måltid i skolen og utjevning av sosiale ulikheter 
For mange elever utgjør måltider i skolen en vesentlig del av deres daglige inntak av mat og drikke, 
enten maten er medbrakt eller blir servert. Mat og måltider i skolen har derfor stor betydning for 
elevenes kosthold og matvaner, og dermed helse. Velorganiserte måltider og gode 
måltidsopplevelser betyr mye for trivsel og kan bidra til et godt læringsmiljø. 
Både måltidsmønster og kosthold blant barn henger sammen med sosioøkonomisk status. 
Sjetteklassinger fra familier med høy sosioøkonomisk status rapporterte i undersøkelsen 
"Helsevaner blant skoleelever" fra 2012 at de hyppigere spiser frokost og sjeldnere spiser godteri 
enn elever fra familier med lav sosioøkonomisk status. Blant jentene var det også en sosial gradient i 
inntak av grønnsaker. 
Gjennom tilrettelegging for velorganiserte og sunne måltider i skole og SFO, som inkluderer alle, kan 
skolen bidra til å redusere sosiale forskjeller i barns kosthold. 
 
Egnede lokaler for bespisning 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. slår i § 11 fast at det skal finnes 
egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner. I merknader til 
forskriften beskrives det at måltidets sosiale funksjon bør ivaretas ved at det er fysisk tilrettelagt for 
spising og avsatt tilstrekkelig tid til at trivsel oppnås. 
 
Tilsyn av voksenpersoner 
Elever i barneskolen bør få tilsyn av en voksen under måltidet, blant annet for å sikre en god ramme 
rundt måltidet, med ro til å spise. Det er viktig at det er voksne til stede i matpausen for elevene på 
alle trinn (Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen, 2015). Tilsyn bidrar slik blant 
annet til å imøtekomme krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. (§ 11) 



om at måltidets sosiale funksjoner skal ivaretas. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler mv. beskriver at en forutsetning for god praksis i skolen er at det finnes rutiner 
som sikrer god organisering rundt måltidet, herunder god nok tid og tilsyn av en voksenperson. 
Tilsyn av en voksen vil være viktig for å ivareta måltidets sosiale funksjon. I tillegg vil 
voksentilstedeværelse sikre en oversikt over at elevene faktisk nyttiggjør seg måltidet. Rådmannen 
anbefaler at de voksne som deltar i skolemåltidet tilbys gratis mat. 
 
Gratis frokost 
Innledningsvis forutsettes det at gratis frokost kommer i tillegg til skolefruktordningen som er 
vedtatt innført for alle grunnskoleelever i Frøya kommune fra skolestart høst 2017.  
Gratis frokost er utredet for ungdomsskoleelevene, hvor man anser å ha størst effekt av et slikt 
tiltak.  
Det er vurdert ulike typer frokost-mat; tradisjonelt brødmåltid, havregrøt og Smoothie.  
Fordeler og ulemper er forsøkt oppsummert i tabell 1.   

Type mat Fordeler Ulemper Kostnad 

Brødmat 
(Knekkebrød, 
brødskiver og enkle 
påleggsalternativer 
med melk eller vann 
som drikke). 

 Enklere å 
administrere for 
skolene, unngår 
koking 

 Elevene kan bidra i 
oppdekning 

 Variasjon i pålegg gir 
større valg for 
elevene 

 

 Krever en 
ansattressurs til stede 
for anretning mm 

 Krever en del 
opprydning i etterkant 

 Utfordrende å 
gjennomfør med 
dagens skyssordning. 

 
 
 
Ca kr 10,- per 
elev. 

Havregrøt. 
(Tradisjonell 
havregrøt med melk 
som drikke). 

 Næringsrikt og 
energigivende over 
flere timer 

 Krever ansattressurs til 
koking av grøt  

 Mengde sukker som 
topping. 

 Utfordrende å 
gjennomføre med 
dagens skyssordning. 

 

 

 

Ca kr 5,- per 

elev 

**Smoothie 
(Smoothie er en 
kald, litt tyktflytende 
drikk laget av fersk 
frukt, fruktjuice, 
forvellede 
grønnsaker og 
yoghurt som er 
blandet i en 
hurtigmikser eller 
kalde 
porsjonsgrøter).  
 
 

 Næringsrikt og 
energigivende – gir 
en energi-boost.  

 Elevene bidrar i 
utdeling av 
«frokosten» i 
klasserommene. 

 Er gjennomførbart 
med dagens 
skyssordning – gitt at 
måltidet inntas i 
begynnelsen av 1. 
time eller i første 
friminutt. 

 

 Krever en 
ansattressurs til å lage 
og anrette Smoothien  

 Noe emballasje i form 
av plastbeger og plast- 
skjeer.  

 

 

 

 

Ca kr 6,50 per 

elev.  

 

Ca kr 10,- for 

elevene ved 

Mausund og 

Sørburøy 

** For ungdomsskoleelevene ved Mausund og Sørburøy er det TINES Nye tilbud «SKOLELYST» som 
består av diverse Smoothie og Yoghurt.    



Den største utfordringen i organiseringen av skolefrokost, uansett valg av type mat, viser seg 
imidlertid å være tidsaspektet ved Sistranda skole. Grunnet allerede små marginer i forhold til 
skoleskyss og krav til antall fagtimer, er man avhengig av nye busstider som gir økt tilstedetid og 
utvidet skoledag for elevene. Avhengig av valgt løsning kan administrering av frokostmåltid med 
andre ord være vanskelig å gjennomføre med dagens organisering av skoledagen, uten at det går på 
bekostning av fag.  
I tidligere samtaler med ATB er det forespeilet at omorganisering av busstider må varsles og 
planlegges ett år i forveien for å kunne ivareta alle interesser. Man har på nytt kontaktet ATB i 
forbindelse med denne utredningen. Det blir et nytt møte medio september. Signalene fra ATB er at 
dette er det mulig å få til. Omlegging av busstidene med tidligere ankomst og evt senere avgang må 
koordineres med den videregående skolen. Kommunene kaller inn partene til ovennevnte møte. 
 
Ansattressurs for innføring av skolefrokost 

 Sistranda skole:  

Mulighet for å benytte dagens ansatt fra Frøya sykehjem. I tillegg foreslås det at elevene i 8. 
og 9. trinn bidrar for å kompensere for tidsforbruket i for bindelse med lunsjforberedelsene. 
Estimert tidsforbruk for de to trinnene er ca 4 timer per halvår fordelt på to ganger. Elevens 
oppgave vil være om omdele frokosten til u-trinnet ca 20 minutter, samt delta i 
lunsjforberedelse ca 1 1/2 time. Her vil elevene være med å: - beregne råvarer, lage salater, 
anrette lunsjbordet, mm. I tillegg lære å håndtere råvarer, hygiene og mm.  

 
Investeringsbehov 
Det er kun behov for å anskaffe en stavmikser med div tilbehør ved Sistranda skole – total kostand 
på ca 15.000,- 
 
Iverksetting 
Ordningen foreslås iverksatt fra mandag 2. oktober (uke 40). - dvs. totalt for høsten 2018 – 54 
dager. 
 
Totale kostander for skoleåret 2017/2018 med innføring av gratis frokost for ungdomstrinnet 
Totalt er det for skoleåret 2017/2018 189 ungdomsskoleelever.  
U-trinnet Sistranda skole:  

 Høst 2017 – 54 dager a kr 6,50 = 351 kr/elev x 183 elever   =  64.233 kr 

 Vår 2018 – 104 dager a kr 6,50 = 676 kr/elev x 183 elever   =        123.708 kr 

 Investeringer                                                                            =    15.000 kr    

      Totalt:           =        202.941 kr 

 
U-trinnet Mausund og Sørburøy skoler 

 Høst 2017 – 54 dager a kr 10,00 = 540 kr/elev x 6 elever    =   3.240 kr 

 Vår 2018 – 104 dager a kr 10,00 = 1.040 kr/elev x 6 elever   =             6.240 kr 

      Totalt:           =            9.480 kr 

 

Totale kostander med innføring av gratis frokost for ungdomstrinns elever i Frøya kommune er for 
skoleåret 2017/2018: 212.421 kr. 

Det å benytte TINEs skolelystprodukter vil koste ca 86.000 kr mere for skoleåret 2017/2018. 

 
Gratis varm lunsj 
 



Rådmann vil i nær framtid i forbindelse med budsjettprosessen for 2018 og økonomiplan 2018 - 
2022 legge fram et forslag om å innføre gratis varm lunsj for alle skoleelever i Frøya kommune. 
Dette vil være et stort løft for sosial utjevning og legge til rette for opplagte barn og god læring. 
Rådmann anser dette for å være en lettere gjennomførbar ordning sammenliknet med frokost, samt 
gi en større og bedre effekt for flere. 
 
Her foreslås i første omgang et prøveprosjekt på 5.-10.trinn ved Sistranda skole med oppstart 
høsten 2018.  Dersom prosjektet anses som vellykket foreslår man utvidelse av ordningen til alle 
skoleelever i Frøya kommune fra 1.1.2019. Saken legges fram for HFD sept/okt 2017.   

 

 

Vurdering: 
 
Rådmann mener at innføring av gratis frokost for alle elever ved u-trinnet er et veldig godt tiltak. 
Dette kan iverksettes allerede fra og med uke 40 i 2017 med en pris på kr 80.000 for høsten 2017. 
(inkl investeringsandelen) For vårsemesteret kr 133.000 kr. Helårsprisen for skoleåret 2017-2018 er 
på kr 213 000 kr.  
 
Som følge av dagen skyssordning anbefales bruk av Smoothie som frokost. Når ny skyssordning er 
innført – forhåpentligvis fra 01.01.2018 -  kan de to andre alternativene til frokost vurderes eller i 
kombinasjon. Rådmann legger fram ny sak til politisk behandling vedr vurdering av innføring av 
gratis lunsj for alle elever i grunnskolen i Frøya kommune månedsskifte sept/okt 2017. 
 
Dersom hovedutvalget ønsker at dette iverksettes, fremmer rådmann dette forslaget for 
formannskapet for inndekning for inneværende år. For budsjett 2018 og langtidsplan, legges dette 
inn som et tiltak i budsjettprosessen. 
 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: 611 U01  

Arkivsaksnr.: 17/2084    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

NÆRINGSAREALER  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya formannskap gir rådmannen i oppdrag å gå videre med realisering av Skarpneset 

industriområde. Trinnvis utbygging vurderes. Kostnader i forbindelse med 

grunnerverv og realisering vil fremmes i egen sak. 

2. Frøya formannskap gir rådmannen i oppdrag å inngå dialog med grunneiere for å 

erverve området avsatt til næring/kontor/tjenesteyting omfattet av reguleringsplanen 

Siholmen- Myratangen. Kostnader i forbindelse med grunnerverv vil fremmes i egen 

sak. 

3. Rådmannen bes gjennomføre ett forprosjekt for å se på muligheter for nye 

næringsarealer i Frøya kommune. Forprosjektet vil være beslutningsgrunnlag for 

vurdering av næringsarealer ved revidering av kommuneplanens arealdel. Rådmannen 

vil fremme ny sak når det er innhentet anbud på forprosjektet. 

 

Vedlegg: 

Oversikt næringsarealer Frøya kommune 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune er en kommune i sterk vekst, både befolkningsmessig og næringsmessig. 

Dette har ført til press på arealene i kommunen. Frøya kommune har per nå ikke ferdig 

opparbeidede kommunalt eide næringsarealer å tilby interessenter.  

 

Rådmannen har utarbeidet en oversikt over næringsarealene i kommunen. Disse ligger vedlagt 

(vedlegg 1, utarbeidet april 2017). Oversikten omfatter arealer avsatt i kommuneplanens 

arealdel og reguleringsplaner.  

 

I forbindelse med arealformål skilles det mellom arealformål i overordnet arealplan og i 

reguleringsplan. Arealformål i reguleringsplaner er mer detaljerte og setter tydeligere rammer 

for hvilken virksomhet som kan drives på området. Det er i oversikten inkludert 

arealformålene Sentrumsformål og Næring (fra overordnede arealplaner). Dette er områder 

som åpner for forretninger, kontor, hotell/bevertning, industri-, håndverk,- og 

lagervirksomhet.  

 



Oversikten viser både ledige, delvis ledige og opptatte næringsarealer. De fleste områdene 

avsatt er i privat eie. Områder vist som «ledige» er områder hvor administrasjonen ikke 

kjenner til at det drives virksomhet på nåværende tidspunkt. Det er ikke undersøkt om det 

foreligger fremtidige planer for områdene, eller hvorvidt de er til salgs.  

 

Vurdering: 

Rådmannen har våren 2017 i formannskapsmøter 28.02. og 18.04. hatt gjennomgang og 

diskusjon rundt næringsarealer.  

 

Hvilken rolle Frøya kommune skal ha i forhold til tilrettelegging for næringsarealer er en 

politisk beslutning.  

 

Man kan her se for seg ulike alternativer:  

Kommunen om planmyndighet: 

Kommunen tilrettelegger for næringsarealer gjennom kommuneplanens arealdel. Det 

vil deretter være opp til næringsaktørene å erverve tomt og gjennomføre 

reguleringsprosesser. 

 

Kommunen som delvis tilrettelegger: 

Kommunen erverver tomter for videresalg til næringsaktører. Aktørene gjennomfører 

selv regulering og opparbeiding av områdene.  

 

Kommunen som tilrettelegger:  

Kommunen erverver tomter og utarbeider reguleringsplaner. Områdene vil deretter 

kunne selges videre til næringsaktører for opparbeiding og drift av områdene.  

 

Kommunen som ferdigstiller: 

Kommunen gjennomfører erverv, regulering og opparbeidelse av næringsarealer for å 

kunne møte eventuell etterspørsel etter næringsarealer klare til bruk.  

 

Hvilken løsning som velges er i stor grad avhengig av hvilken risiko man ønsker å ta.  

Rådmannen oppfatter at man ønsker at Frøya kommune skal fremstå som en offensiv 

næringskommune.  

På bakgrunn av gjennomgang av utarbeidet oversikt gjøres følgende anbefalinger: 

 

Skarpneset industriområde 

Skarpneset industriområde var inkludert i revideringen av kommuneplanens arealdel 2011. 

Området er senere ferdig regulert for industriformål og dypvannskai. I sak 191/16 vedtok 

Frøya kommunestyre å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av Skarpneset industriområde 

til det er fremforhandlet og signert en intensjonsavtale for fremtidig bruk og utnyttelse av 

industriområdet. Rådmannen anbefaler nå likevel at man gjennomfører grunnerverv og starter 

opparbeidelse av teknisk infrastruktur til området grunnet manglende sjønære næringsarealer i 

kommunen. Det vil vurderes muligheten for trinnvis utbygging av området, samt mulighet for 

masseuttak. Det bør også gjøres aktive fremstøt mot næringslivet for å kartlegge 

interessenter. Rådmannen vil fremme ny politisk sak angående kostnader knyttet til dette.  



 
 

Næring/kontor/tjenesteyting – Siholmen – Myratangen 

Arealet ligger sentrumsnært på Sistranda og vil kunne bidra til en naturlig fortetting i området. 

Arealet er planmessig avklart gjennom reguleringsplan. Det har tidligere vært aktører 

interesserte i området. Det finnes et stort antall grunneiere, noe som kan vanskeliggjøre en 

avtale om kjøp for næringsaktører. Rådmannen anbefaler derfor at man innleder forhandlinger 

med grunneierne slik at kommunen kan legge til rette for ønsket utvikling av området. 

Rådmannen vil fremme ny politisk sak angående kostnader i forbindelse med grunnervervet.  

 
 

Forprosjekt næringsarealer 



Frøya kommune er nå i gang med revidering av kommuneplanens arealdel. Det vil gjennom 

denne planprosessen være naturlig å se på nye områder for næring, både sjønære og ikke-

sjønære. Før områder inkluderes i planutkast anbefaler rådmannen at det gjennomføres et 

forprosjekt for gjennomgang av aktuelle områder. Forprosjektet vil inkludere dialog med 

næringslivet, utredning av aktuelle områder i forhold til infrastruktur, grunnforhold, erverv og 

estimerte kostnader for opparbeidelse, samt andre aktuelle vurderinger.  

 

N1 og N2 

Utvidelse av industriområdet i Nordhammervika har vært gjenstand for politisk behandling i 

flere runder første halvår 2017. Det vises til notat under rådmannens orientering. Det vil 

fremmes egen sak hvor det tas stilling til hvorvidt prosjektet skal realiseres gjennom 

ekspropriasjon eller om Frøya kommune skal avslutte prosessen for deretter å se på utvikling 

av andre områder. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 Gi gode rammvilkår for næringslivet 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Vil synliggjøres i kommende saker. 

 

 

 

 



Hvor  Planform Eier Areal i 
mål 

Annet Tilgjengelighet 

Daløya Nåværende 
Næringsareal 

Privat 14,00 Sjønært ? 

Håvika Nåværende 
næringsareal 

Privat 6,00 Sjønært ? 

Dyrøy, Sætervågen Reguleringsplan Offentlig 20,00 Seashell og fiskerihavn Delvis ledig 

Dyrøy, Ørnflaugvågen Nåværende 
næringsareal 

Privat 22,00 Sjønært Delvis ledig 

Ervik, Ervik laks og ørret Nåværende 
næringsareal 

Privat 9,50 Næring Delvis ledig 

Hallaren Nåværende og framtidig 
næringsareal 

Privat 9,00 Sjønært Delvis ledig 

Hamarvik, Øst for BEWI Reguleringsplan Privat 9,50 Forretning/kontor Delvis ledig 

Mausund, Aursøyan Forretning nåværende Privat 1,80 Forretning. Flere 
småområder 

Delvis ledig 

Mausund, Aursøyan Nåværende 
næringsareal 

Privat 1,50 Næring Delvis ledig 



Mausund, Aursøyheia Reguleringsplan Privat 5,00 Forretning Delvis ledig 

Mausund, Gårdsøykeila og Purkskaget Reguleringsplan Privat 3,50 Industri og Forretning Delvis ledig 

Nabeita Reguleringsplan og 
framtidig næringsareal 

Privat og 
Offentlig 

40,00 18 daa ledig reguleringsplan/ 
kommuneplan 

Delvis ledig 

Nesset Reguleringsplan Privat, noe 
Offentlig 

49,00 Næring/Industri Delvis ledig 

Nesset, Sanden 29/10 Nåværende 
næringsareal 

Privat 3,00 Næring Delvis ledig 

Sistranda, Sentrum + nærliggende 
boligområde 

Senterområde (KDP) 
framtidig og 
nåværende*  

Privat og 
Offentlig 

52,00 Senterområde Delvis ledig 

Sistranda, Øst for hotell, sør for 
Kultursenter 

Senterområde (KDP) 
framtidig* 

Privat og 
Offentlig 

16,50 Senterområde Delvis ledig 

Uttian, Gårsvika Nåværende 
Næringsareal 

Privat 29,50 Næring Delvis ledig 

Vikasundet Næring nåværende 
Regulering igangsatt 

Privat 6,00 Næring Delvis ledig 

Bonenget Nåværende 
Næringsareal 

Privat 15,00 Sjønært Ledig 



Flatval Reguleringsplan Privat 26,00 Forretning, Sjønært Ledig 

Leirvikhamn Nåværende 
Næringsareal 

Privat 36,00 Sjønært Ledig 

Måsøyvalen Nåværende 
Næringsareal 

Privat 3,50 Sjønært Ledig 

Skarpneset  Reguleringsplan Privat 100,00 Sjønært, må Erverve grunn Ledig 

Sørskaget Regulert område Privat 4,00 Lager Ledig 

Titran Nåværende og framtidig 
Næringsareal 

Privat 24,00 Sjønært Ledig 

Titran (Canning) Nåværende 
Næringsareal 

Privat 10,00 Sjønært Ledig 

Uttian, NordøyaPanorama Nåværende 
Næringsareal 

Privat 10,00 Næring Ledig 

Uttian, Sørøya hytte/boligområde Reguleringsplan Privat 22,50 Industri Ledig 

Nordskaget Regulert Industriområde  Privat og 
Offentlig 

16,00 Opsjon 16daa og 5,5daa FK Ledig (må avklares 
innen årsskifte 18/19) 



Bonenget Nåværende 
Næringsareal 

Privat 5,50 Garnvik as Opptatt 

Ervik Reguleringsplan Privat 3,50 Industri Opptatt 

Flatval, gamle fergekai Reguleringsplan Privat 15,00 Sjønært Opptatt 

Flatval, Havnevågen Reguleringsplan Privat 7,00 Næring/tjenesteyting Opptatt 

Hamarvik, BEWI/Aqualine Reguleringsplan Privat 79,50 Industri/Lager Opptatt 

Hamarvik, Coop Hamarvik Reguleringsplan Privat 7,50 Forretning/kontor Opptatt 

Kvernøy Nåværende 
Næringsareal 

Privat 4,00   Opptatt 

Nordhammervika Industripark Reguleringsplan Offentlig 160,00 Næring/Industri Opptatt 

Sandvika Nåværende 
Næringsareal 

Privat 6,80 Fiskerihavn Opptatt 

Sistranda, Malebutikken og Maxtrim 
(*Kommunedelplan for Sistranda gjelder 
foran Reguleringsplan) 

Senterområde (KDP) 
Nåværende* 

Privat 2,30 Senterområde Opptatt 



Sistranda, Nord for COOP Reguleringsplan Privat 9,50 Næring/kontor/tjenesteyting Opptatt 

Sistranda, Siholmen FVS og COOP Reguleringsplan Privat 13,50 Forretning/Industri Opptatt 

Sistranda, Ved Rabben marina og BYGGI Senterområde (KDP) Privat og 
Offentlig 

5,00 Senterområde Opptatt 

Sistranda, YX bensinstasjon Erverv(KDP) Privat 5,50 Erverv Opptatt 

Steinsvatnet Regulert Industriområde  Privat 33,00 Steinbrudd Opptatt 

Titran Nåværende 
Næringsareal 

Privat og 
Offentlig 

15,00 Gammel skolen Opptatt 

Tungvågen Regulert område Privat 3,50 Sjønært Opptatt 

Tuvneset Nåværende 
næringsareal 

Privat og 
Offentlig 

8,50 Sjønært Opptatt 

Uttian, Brygge ved Storbåtbukta Næring framtidig Privat 12,00 Næring Opptatt 

Valen Nåværende 
Næringsareal 

Privat 15,00 Sjønært Opptatt 



Vikan Regulert område Privat 12,00 Sjønært Opptatt 

            

 Samlet areal      988,40 988,40   

Delvis opptatt 
 

       268 daa 

Ledig 
 

       251 daa 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jomar Finseth Arkiv: L10  

Arkivsaksnr.: 17/2223    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

REGULERINGSPLAN NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE DEL 2, 

TOMTEERVERV  

 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet vedtar å stanse videre arbeid med utvikling og regulering av områdene N1 og 

N2 i Nordhammervika for industriformål. Arbeidet stanses med øyeblikelig virkning. 

 

Rådmannen gis i oppgave å se på om det er mulig å gjennomføre en vurdering av arealfomål 

for denne del av Nordhammervika gjennom det pågående arbeidet med kommunedelplan for 

Sistranda. 

 

 

Vedlegg: 

Kart Nordhammervika N1 og N2 

 

 

Saksopplysninger:   

Prosjektet knyttet til oppstart av reguleringsplanarbeidet i Nordhammervika del 2, N1 og N2, 

er tidligere behandlet i følgende politiske utvalg: 

- Kommunestyret, 29.03.2017, sak 39/17  

- Formannskapet, 15.06.2017, sak 112/17 

Utover dette har saken vært en del av rådmannens orientering i formannskapet 27.06.2017 og 

22.08.2017.  

 

Det er totalt sett avsatt 2.300.000,- til arbeidet med regulering av nytt industriområde i 

Nordhammervika. Pr 01.08.2017 er det forbrukt ca. 350.000,- 

 

Arbeidet med forprosjekt og regulering av N1 og N2 i Nordhammervika ble påbegynt i mai 

2017. Det ble relativt tidlig tatt kontakt med grunneiere og det er p.t. avholdt to 

grunneiermøter og ett nabomøte i forbindelse med prosessen. Møtene med naboer og 

grunneiere har avdekket stor motstand mot salg av eiendommene, spesielt felt N2, men også 

for felt N1 er det betydelig vegring mot salg til næringsformål. I 2. møte med grunneiere ble 

det presentert en skisse av alternativt utbyggingsareal, noe som representanter for sameiet 

også avviste.  

 



Med bakgrunn i de to første møtene, 7. juni med grunneiere og 21. juni med naboer, var 

signalene så tydelige med tanke på tomteervervsituasjonen, at teknisk sjef som prosjektleder 

valgte å fryse prosjektet for å ikke påføre for store omkostninger, hvis det på et senere 

tidspunkt skulle bli nødvendig å gjennomføre ekspropriasjon. Under rådmannens orientering 

27.06.2017 ble formannskapet orientert om status i prosjektet. 

 

Vurdering: 

Siden oppstart av prosjektet og første kontakt med grunneiere har det vært tydelige signaler 

og klar tilbakemelding om at det ikke er interessant å selge områdene N1 og N2 til 

industriformål. Det er like klare tilbakemeldinger om at hvis det skal bygges ut i N2 så skal 

dette være til boligformål. Det er gjennomført to møter med grunneiere der det i møte nr 2 ble 

presentert en mindre utbygging av N1, uten å ta masser eller bygge ut N2. En slik foreslått 

løsning førte ikke frem med tanke kommunens mulighet for å erverve området. 

 

Med bakgrunn i gjennomførte samtaler og møter med grunneiere vurderer rådmannen at 

eneste mulighet for å sikre eiendommen for områdene N1 og N2, vil være gjennom 

ekspropriasjon.  

 

Forholdet rundt ekspropriasjon ble belyst som en del av rådmannens orientering for 

formannskapet 22.08.2017. Ekspropriasjonsprosesser er tid og ressurskrevende prosesser og 

vil være en belastning for alle involverte parter. Det er ingen særlige tradisjoner for å 

gjennomføre slike prosesser i Frøya kommune og erverv av eiendom gjennom ekspropriering 

vil gjennom en samlet vurdering generelt sett være lite ønskelig.  

 

Rådmannens vurdering er at ekspropriasjon av eiendom ikke gjennomføres for utbygging av 

industriområde N1 og N2 i Nordhammervika. Utbyggingen er av en slik karakter, beliggenhet 

og størrelse at en ekspropriasjonsprosess vil være for krevende, både med tanke på tid, 

kostnad og hensynet til beboere og grunneiere. Alt videre arbeid knyttet til regulering og 

utvikling av Nordhammervika N1 og N2 avsluttes og det gjennomføres samtaler med 

involverte rådgivere med tanke på å avdekke om en avslutning vil få økonomiske 

konsekvenser vedrørende terminering av kontrakter.  

 

Forhold til overordna planverk: 

På nåværende forsalg til delplan for Sistranda er N1 avsatt for næringsområde. Hvis 

formannskapet velger å følge rådmannens vurdering og forslag til vedtak så må det i det 

videre arbeidet med delplanen vurderes om område N1 får annet formål og det må videre 

vurderes om N2 skal avsettes til boliger etter ønske fra beboere og grunneiere.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er bevilget 2.300.000,- for prosjektet med regulering av N1 og N2 i Nordhammervika. Pr 

01.08.2017 er det forbrukt ca. 350.000,-. Det er p.t. ikke gjennomført samtaler med 

involverte rådgivingsselskaper om det vil komme erstatningskrav knyttet til terminering av 

kontrakter. Disse samtalene gjennomføres eventuelt etter vedtak i formannskapet 05.09.2017. 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jomar Finseth Arkiv: P24 &46  

Arkivsaksnr.: 17/2234    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

UTBEDRING OG REPARASJON AV KAI BOGØYA  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet vedtar en ramme på 3.100.000,- for utbedring av Bogøya kai. Prosjektet 

startes umiddelbart etter vedtak og finansieres ved bruk av ikke benyttede midler fra 

investeringsbudsjettet 2017 for teknisk avdeling. 

 

 

Vedlegg: 

1. Kart og flyfoto kai Bogøya 

2. Feltrapport fra dykkerfirma 

3. Enkel prosjektering 

4. Kostnadsoverslag 

 

Saksopplysninger:   

I løpet av sommeren 2017 har det falt ut stein fra kai i område hvor rutebåt legger til på 

Bogøya. Hendelsene og påfølgende hindring har vært så alvorlige at rutebåt ikke har kunnet 

legge til kaia da det har vært fare for grunnstøting. Episodene skjedde 13. og 29. juni. 

Bakgrunnen for steinutfallet er at den gamle kai konstruksjonen er ferd med å falle sammen 

under det etablerte betongdekket. Det er ikke etablert hindring i forkant av kai 

konstruksjonen som stanser eventuell utrasing av stein. Det kan være flere årsaker til at denne 

type hendelser oppstår og en mulig årsak kan være at nyere båter har utstrakt bruk av 

«thrustere» som gir en relativt stor kraft av vann rett inn mot konstruksjonen. 

 

Teknisk avdeling har flere års samarbeid med Safe control engineering, gjennom kontroll og 

prosjektering på kaier og bruer i Frøya kommune. Safe control ble engasjert for å 

gjennomføre en enkel prosjektering og kostnadsanalyse for å utbedre de skader som oppstått. 

Kalkylen viser at kostnader er vurdert til å være rundt 3.000.000,-. Tatt i betrakting av hvor 

arbeidet skal utføres vil det være naturlig å legge til en usikkerhet på 15 % (10 % er allerede 

tatt inn i kalkyle), samt at det arbeidet som Safe control allerede har utført kommer seg på 

48.000,-. Totalkostnad vil etter kalkyle komme på 3.100.000,-. 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen vurderer at alternativet til å gjennomføre en større utbedring av kaien på Bogøya 

er stenging av kaien. Det er en utfordring at det kun foreligger en kalkyle på utbedringene og 



ikke et tilbud, men på den annen side haster det med å starte utbedringsarbeidet, både med 

tanke på videre utrasing, men også på grunn av tiden på året. Det vil være viktig å få 

gjennomført tiltak før det blir sen høst og utbedringsarbeidet hindres av dårlig vær. 

 

Rådmannen anbefaler at det settes av en ramme på 3.100.000,- til utbedringsarbeidet på 

Bogøya kai og at finansiering skjer ved bruk av ikke benyttede midler på 

investeringsbudsjettet for teknisk avdeling 2017.  

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Tiltaket finansieres ved å bruke ikke benyttede midler fra prosjekt 551317 Infrastruktur 

sentrumsområder. Dette prosjektet har ikke startet opp i 2017 og har pr august 2017 saldo 

4.300.000,- 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

1.200.000,- 
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Rehabilitering Bogøy kai - kostnadsoverslag
Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Pris

Utbedring av utrasing Sikring, fjerning og rensk(graver på lekter) Time 10 4000 40000

Forskaling for gjennstøping av utrast område m2 10 3000 30000

Tilpasning av forskaling mot berg under vann m 6 2000 12000
Hulltaking i eksisterende dekke for tilkomst boring
og støping RS 1 20000 20000
Bergbolter for sikringsstøp stk 10 1500 15000
Armering av sikringsstøp, delvis under vann kg 1000 30 30000

Utstøping utrast område(sikringsstøp) m3 20 5000 100000
Rensk mot berg Rensk langs landkar front og sider m 40 500 20000

Landkarvegger Rensk av landkarvegger m2 120 200 24000
Bergbolter påstøp stk 50 2000 100000

Tilpasning av forskaling mot berg under vann m 40 2000 80000

Bolter/dybler i eksist. Landkar stk 200 500 100000

Ensidig forskaling m2 120 2500 300000
Grov oppmørtling/tetting før påstøp av vegger RS 1 20000 20000
Armering av landkarvegger kg 5000 25 125000

Betongpåstøp landkarvegger m3 50 5000 250000
Peler Rensk rundt peler mot berg RS 4 5000 20000

Sikring av peler med omstøp mot berg RS 4 20000 80000
Hovedbjelker/frontbjelke Utbedring av punktskader RS 1 30000 30000
Fenderpeler Reetablering av fenderpel ute av stilling RS 1 30000 30000
Redningsutstyr Utbedring av deformert redningsstige + 1stk ny stk 2 5000 10000

Ny livbøye stk 1 5000 5000
Søknad om tillatelse til tiltak stk 1 20000 20000
Prosjektering Konkurransegrunnlag stk 1 99000 99000
Byggeledelse/oppfølging i byggetid time 80 950 76000

Sum mengdeoppstilling eks. mva 1 636 000 kr
Uspesifisert 10 % 163 600 kr
Rigg og drift 30 % 490 800 kr

Sum entreprisekostnad eks. mva. 2 300 000 kr
Sum entreprisekostnad Inkl. mva. 25 % 2 875 000 kr





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jomar Finseth Arkiv: 220  

Arkivsaksnr.: 17/2242    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

DEKNING AV MERKOSTNADER SOM FØLGE AV UTVIDET 

REGULERINGSOMFANG – UTTIAN PANORAMA  

 

 

Forslag til vedtak: 

I forbindelse med regulering for Uttian panorama vedtar Formannskapet å dekke 

merkostnader på kr 72.735,- for arkeologisk utgraving på område LNF B5, på Uttian. Det 

anses som urimelig at denne kostnaden påføres den regulerende part. Merkostnader knyttet til 

administrasjon som følge av utvidet regulering dekkes av regulerende part 

 

 

Vedlegg: 

1. Oversikt over merkostnader som følge av utvidet reguleringsomfang utarbeidet av 

Kystplan.  

2. Forespørsel om oppstart av regulering. Kart ligger som en del av vedlegget. 

3. Vedtak i sak 42/17, HFF 

 

Saksopplysninger:   

Kystplan varslet i mars 2017 om oppstart av reguleringsplan for Uttian panorama på vegne av 

tiltakshaver Olaf Reppe. Oppstart av regulering ble behandlet i HFF som sak 42/17. I varslet 

om oppstart er området som ønskes regulert markert på et kart og kartet viser samtidig et 

tilliggende område LNF B5, rett vest for det aktuelle området. I rådmannens vurdering av 

saken til HFF står følgende: 

Rådmannen vil forutsetter at man ved en reguleringsprosess for område, også tar inn 

nærliggende område LNF B5 i vest som en del av planområde. Forslagstiller ønsker å 

regulere for 10- 15 tomter, noe som gjør det nødvendig å trekke inn naboområde, slik at man 

unngår en videre utbygging i dette område. Det vil gjennom kommuneplanens arealdel da 

være tiltenkt 10 enheter totale i innfor planområde. Rådmannen mener at man da letter 

områdets totale belastning og press på blant annet infrastruktur. Det vil derfor være en 

forutsetning for videre planarbeid at område LNF B5 tas inn i planområdet uten at man 

legger til rette for flere enheter enn de 10- 15 som er tiltenkt.  

I det området som ønskes regulert har det kommet krav fra Sør Trøndelag fylkeskommune 

om at det skal gjennomføres arkeologiske undersøkelser. Da LNF B5 ble lagt til gjennom 

vedtaket i HFF kom det ytterligere krav om arkeologiske undersøkelser også i dette området. 

Tiltakshaver synes det er urimelig at kostnaden for en utvidet regulering skal falle på 

regulerende part og har bedt rådmannen se på om kostnader for dette dekkes av kommunen i 

og med pålegg om utvidet regulering. 



Krav om arkeologiske utgravinger kommer ved regulering av et område og kan ikke utsettes 

eller utføres senere (uttalelse fra STFK). I det et område blir gjenstand for regulering skal de 

arkeologiske utgravingen gjennomføres før vedtak om endelig reguleringsplan. 

 

Vurdering: 

Rådmannen vurderer at det i utgangspunktet kan forventes at reguleringssaker får større 

omfang gjennom politisk behandling, da det er kommunen sin plikt å ha et overordet blikk på 

utnyttelse og bygging av de enkelte områder. Det vurderes ikke at tiltakshaver er påført 

urimelige kostnader knyttet til administrasjon av endret omfang, men rådmannen er enig i at 

det er urimelig at tiltakshaver skal dekke arkeologiske utgravinger i et område som ikke skal 

bebygges ytterligere. Rådmannens vurdering er at Frøya kommune dekker 72.735,- som 

tilsvarer de kostnader tiltakshaver blir påført som en konsekvens av krav om utvidet 

regulering. Tiltakshaver dekker selv kalkulerte kostnader for administrasjon av utvidelse 

tilsvarende 49.890,-. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplan Frøya kommune 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kostnad 72.735,- dekkes over driftsbudsjettet. 

 

 

 

 

 



KOSTNADER UTTIAN PANORAMA

Merkostnader som følge av vedtak i HFF om utvidelse av planområdet

Kostnader Kystplan

Nytt oppstartsvarsel og nabovarsel, kunngjøring, oppfølging av merknader 12 500.00kr      

Ekstra administrasjon (koordinering Frøya kommune, arkeolog m.m) 5 000.00kr        

Ekstra kunngjøring Hitra-Frøya 3 390.00kr        

Møter med SVV+FMST 15 000.00kr      

Merkostnader planarbeid i forhold til budsjett  +10% 14 000.00kr      

Kostnader arkeologiske undersøkelser

Merkostnad utvidelse av område 72 735.00kr      

Kostnader Frøya kommune

Merkostnad saksbehandlingsgebyr -kr                 

SUM 122 625.00kr   



FOR ESPØR SEL OM PLAN OPPSTAR T

U TTI AN PAN ORAM A
GN R. 26 B N R 6 – FRØYA KOM M U N E

Dato: 2 3 .03.2017
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Forespørsel om planoppstart 
Kystplan AS er engasjert av tiltakshaver Olaf Reppe for å bistå med reguleringsplanarbeid 

på eiendommen gnr. 26 bnr. 6 på Uttian. 

 

Oppstartsmøte i saken ble avholdt 17.11.2016. Videre gikk Kystplan i gang med 

planprosessen, og planoppstarten ble varslet til sektormyndigheter og naboer den 

20.01.2017, og kunngjort i lokalavisa 27.01.2017. 

 

Det kom ingen merknader fra naboer eller andre berørte parter. Tilbakemeldingene fra 

sektormyndighetene er kort oppsummert her: 

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 

• Avvik fra kommuneplanen må begrunnes 

• Virkninger av planforslaget for landbruket må synliggjøres 

• Naturmangfold, strandsone, klima, landskap/eksponering er viktige tema i 

planarbeidet 

• Det må sikres høy utnyttelse av arealene 

• Mobilmast i området må undersøkes ift. strålingsfare 

• Det må foretas ROS-analyse 

• Folkehelsetema må belyses 

• Barn og unges interesser må belyses 

 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune: 

• Krever at det foretas arkeologisk feltregistrering for å avklare forholdet til 

automatisk fredete kulturminner før uttalelse kan gis 

 

 

Statens vegvesen: 

• Kommunen må vurdere behovet for nytt boligområde på Uttian, da det er flere 

ledige, regulerte boligtomter andre steder på Frøya. Ser ikke behovet for å 

regulere enda flere her 

• Viser til nasjonale planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging samt til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og 

unges interesser. Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som 

transportform. Kommunen er forpliktet til å ivareta trafikksikkerhet i 

arealplanleggingen. Det er ikke er god planlegging å tilrettelegge for boliger i 

dette området uten at det er mulighet til å ferdes trygt langs fylkesvegen i 

retning skolen. Skoleskyssordningen endrer ikke på dette. 

• Fraråder Frøya kommune å gå videre med omregulering. Bør heller sørge for 

utbygging i områder avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel og i de ferdig 

regulerte områdene. 

 

 

Med bakgrunn i tilbakemeldingen fra Statens vegvesen har Kystplan på vegne av 

tiltakshaver henvendt seg til saksbehandler i Frøya kommune, for å få en avklaring på 

hvordan administrasjonen ser på denne uttalelsen. Tiltakshaver ble da rådet til å sende 

forespørsel om planoppstart til politisk behandling. 
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Tiltakshaver ber derfor gjennom forespørsel o m planoppstart om en prinsippavklaring på
hvordan en skal forholde seg til merknadene fra Statens vegvesen angående behov for
boligbygging og trafikksikkerhet.

Hensikt med planen
Hensikten med planen er å tilrettelegge for flere boligtomter i området. Planen skal
inneholde i størrelsesorden 10 - 15 boligtomter. Bebyggelse i de høyest beliggende
områdene (i nord) skal begrenses til en – en og en halv etasje på grunn av
sil huettv irkning og landskapspåvirkning.

Eksisterende lekeplass vest i området inkluderes i planen. Det skal etableres to nye veger
inn i planområdet fra Steinfjærveien. Eksisterende turstier i området skal ivaretas.
E ksisterende fritidsboligtomt beholdes til fritidsboligformål.

Figur 1 Forslag til reguleringsgrense
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Beskrivelse av planområdet og dagens bruk

Figur 2 Planområdet markert i rødt

Planområdet er i størrelse sorden ca. 55 da a , og består av skrinn og jorddekt fastmark .
Området ligger praktisk talt utenfor 100 - metersbeltet fra sjø , det er kun en liten del sørøst
i plan området som berører strandsonen . D et ligger også bebyggelse nærmere sjøen enn
planområdet. Innenfor den foreslåtte planavgrensningen ligger det eksisterende vei, felles
leke plass og to fradelte tomter ( til bolig og fritidsbolig). Det ligger også en mobilmast i
området. Det går en mye brukt tursti gjennom eiendommen. Utover dette består
planområdet i hovedsak store friområder som ikke er i bruk. Området rundt består av en
blanding av bolig - og fritidsboligbebyggelse.

Figur 3 100 - metersbeltet skravert , planområdet markert i blått
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Forhold til overordnede planer
Overordnet plan for området er kommuneplan for Frøy a. Arealet er regulert til LNF og LNF
F 5 (inntil 5 fritidsboliger) . Plangrensen er tenkt å følge avgrensningen til område F 5 ,
unntatt i vest hvor e n ønsker å følge eiendomsgrensen til gnr. 26 bnr. 6. Med dette får en
inkludert adkomstvei og allerede etablert lekeplass i planområdet.

Vest for planområdet er det i kommuneplanen avsatt et boligområde LNF B 5 (inntil 5
boliger) . Planområdet vil ligge so m en naturlig forlengelse av dette. Det er tidligere gitt
dispensasjon til fradeling av en tomt t il boligformål som ligger delvis i område LNF F 5.

Figur 4 Utdrag fra kommune plan for Frøya . Uthevet grønt område LNF B5 til venstre, LNF F5 til høyre. Foreslått
planavgrensning markert i rødt.

Konsekvensutredning
Frøya kommune har vurdert at reguleringsplanen for boligområdet ikke berører KU -
forskriften, og at det ikke er krav om KU.

Risiko og sårbarhet
Det er foretatt en gjennomgang av tilgjengelige registreringer i kartbasen GisLink ,
Naturbasen og NVE Atlas . Konklusjonen er at området i kke er utsatt for stor risiko eller
sårbarhet, og en se r ingen vesentlige utfordringer. D etaljert ROS - analyse utføres i
for bindelse med regule ringsprosessen.
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Historikk – lignende saker 
En ønsker å trekke frem erfaring fra en annen sak på Uttian, med lignende problemstilling 

i forhold til tilbakemelding fra Statens vegvesen. Dette gjelder reguleringsplan for Uttian – 

gnr. 26 bnr. 2. I denne saken ønsket man å omregulere et område fra rorbuer, forretning 

og camping til boligformål, med 15 tomter. Statens vegvesen uttalte i denne saken at de 

var betenkte til å legge til rette for boligbebyggelse i området. Trafikksikkerhet og gang- og 

sykkelveg ble tatt opp, og det ble påpekt manglende sikring for fotgjengere og syklister 

langs fylkesvegen. Statens vegvesen satte på bakgrunn av dette som vilkår for 

egengodkjenning at det skulle tas inn i rekkefølgebestemmelsene at det måtte bygges 

busslomme før boligene var ferdigstilt. 

 

Oppsummering 
Planforslaget er ikke i tråd med overordnet plan, da en ønsker å bygge boliger i område 

som er satt av til fritidsboliger. Tiltakshaver mener at behovet og etterspørselen etter 

boligtomter her er større enn fritidsboliger. Området er attraktivt og du kommer tett på 

havet med en flott utsikt, selv om planområdet praktisk talt ikke berører strandsonen. 

Frøya kommunes boligstrategi, som beskrevet i kommuneplanens arealdel, sier at man 

ønsker å fortsatt øke folketallet, og man ønsker å videreføre bosettingsmønsteret med 

grender. Kommuneplanen sier også at 80 % av bosettingen/nye boliger bygges på 

strekningen Flatval-Nesset m/Uttian, det er her det er størst press på boligbyggingen. 

Kvalitetene som området på Uttian kan tilby gjør at det vil være svært attraktivt å bosette 

seg her. Gode, sjønære boligtomter er viktig både for å lokke til seg nye innbyggere, og for 

å lokke tilbake utflytta øyværinger. 

 

Vest for planområdet er det i kommuneplanen avsatt et boligområde, og langs 

Steinfjærveien og de nærliggende områdene er det i hovedsak boligbebyggelse. Det 

foreslåtte nye boligområdet Uttian panorama vil bli en naturlig forlengelse av dette. Det er 

tidligere gitt dispensasjon til fradeling av en tomt til boligformål innenfor det foreslåtte 

planområdet, noe som taler for at det er rimelig å vurdere endring av formål i området. 

 

Tilbakemeldingene på oppstartsvarselet fra Sør-Trøndelag fylkeskommune viser at 

planområdet må befares av arkeolog for å avklare forholdet til automatisk fredete 

kulturminner. Fylkeskommunen har gitt tiltakshaver et budsjett for oppdraget, og 

tiltakshaver ønsker i utgangspunktet å gå videre med dette. Tilbakemeldinger fra 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag går på tema som må belyses underveis i arbeidet med 

reguleringsplanen. En ser ingen hindringer for videre planarbeid i innspillene fra 

Fylkesmannen.  

 

Tilbakemeldingene fra Statens vegvesen, som fraråder Frøya kommune å gå videre med 

planen, gjør at tiltakshaver er usikker på om en bør stanse arbeidet med 

reguleringsplanen eller om en skal fortsette. Forholdene som vegvesenet tar opp handler 

om strategi for boligbygging på Frøya. Erfaring fra lignende sak på Uttian viser at Statens 

vegvesen tidligere har krevd busslomme med bakgrunn i trafikksikkerhetssituasjonen. I 

saken Uttian panorama er det ikke foreslått noen slike tiltak, men vegvesenet råder 

kommunen til å ikke gå videre med planen. Tiltakshaver ber om tilbakemelding fra Frøya 

kommune på hvordan en skal forholde seg til dette. 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for forvaltning   

Møtedato: 11.05.2017 

Sak: 46/17  Arkivsak: 16/3096 

 

SAKSPROTOKOLL - GNR 26 BNR 6 - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN 

UTTIAN PANORAMA  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for forvaltning anbefaler at det utarbeides reguleringsplan for Uttian panorama, med 

hensikt å legge til rette for boligbebyggelse, som skissert i forespørsel datert 24.03.17, jfr. plan- og 

bygningslovens § 12-8. 

 

1. Forutsetningen for anbefaling er at det gjennomføres en god planprosess hvor det legges særlig 

vekt på, og beskrives hvilke konsekvenser en regulering vil ha for naturmangfold, 

landskapspåvirkning og eksponering, landbruk og strandsone. I tillegg er det viktig at 

samfunnsmessige tema som barn- og unges interesser, trafikksikkerhet, friluftsliv og folkehelse og 

universell utforming vurderes grundig i planforslaget. Bebyggelse bør i planforslaget reflektere 

omkringliggende bebyggelse i utforming og materialbruk. 

 

2. Rådmannen vil forutsetter at man ved en reguleringsprosess for område, også tar inn 

nærliggende område LNF B5 i vest og veiareal som en del av planområde. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 17/2217    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING PLEIE OG OMSORG 2017  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre foretar disse budsjettjusteringene for 2017 for virksomheten PLO 



 
 

 

Saksopplysninger:   



Budsjettendringen for PLO er gjort i samarbeid med virksomhetsleder for virksomheten for å 

rette opp en god del skjevheter mellom ansvarene i virksomheten. Dette er kun en justering 

mellom ansvarsnivåene og påvirker ikke det opprinnelige budsjettet. 

 

Etter beskjed fra revisor må budsjettjusteringer som påvirker netto resultat på de forskjellige 

ansvarene innen en virksomhet behandles av kommunestyret. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 17/2238    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETT 2018, HANDLINGSREGLER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar følgende handlingsregler om nye låneopptak og 

bufferfond: 

 Gjeldsgraden, unntatt selvkost skal ikke overstiger det kommunen betaler inn i 

årlige avdrag. Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er 

jevn eller nedadgående. 

 

 For budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, vedtas ett 

låneopptak som ikke overstiger 20,5 millioner kr. 

 

 Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i 

driftsbudsjettet. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Handlingsregler for budsjettet 2018 – 2021: 

I forbindelse med budsjettprosessen for 2018 har spørsmålet rundt handlingsregler for 

gjeldshåndteringen vært et tema, både administrativt og politisk.  

 

Rådmannen har invitert til en debatt om dette i formannskapet, og etter signaler derfra legges 

det nå frem en sak med forslag til handlingsregler for økonomiplanperioden. 

 

Rådmannen ønsker også å legge frem forslag på hvordan Frøya kommune kan sikre seg mot 

renteendringer på kommunens gjeldsportefølge. 

  



For 2016 betalte Frøya kommune avdrag og renter slik: 
 
Renter og avdrag i 2016 

Renter Avdrag Totalt 

Startlån           1 065 274            4 745 726            5 811 000  

VAR           3 228 418            5 535 212            8 763 630  

Øvrige lån         12 145 003          20 683 204          32 828 207  

Totalt         16 438 695          30 964 142          47 402 837  

 

Tabellen viser at kommunen brukte ca. 47,5 millioner kr på renter og avdrag i 2016.  

 

Startlån og VAR er klare selvkostområder og vil ikke påvirke kommunens driftsbudsjett ved 

en eventuell renteøkning. Dette pga at kostnadene med disse områdene vil bli betalt av 

brukerne av disse tjenestene, låntakerne og husstandene på Frøya.  

 

De øvrige lån som kommen foretar etter vedtak i kommunestyret, belastes kommunens 

driftsbudsjett. En endring av renten på slike lån vil ha en direkte påvirkning på kommunens 

driftsbudsjett.  

 

Frøya kommune har pr. dato veldig høy gjeld i forhold til kommunes inntekter, og det vil være 

en klar fordel hvis kommunen har en strategi for gjeldshåndteringen som gjør at de 

låneopptakene kommunen gjør er minst mulig rentesensitiv. Rådmannen anbefaler derfor at 

gjeldsgraden for områder som ikke er selvkost ikke overstiger det kommunen betaler inn i 

avdrag, slik at gjeldsgraden for slike lån er jevn eller nedadgående. 

 

Rådmannen definerer selvkostområder i dette tilfellet som VAR, startlån, husbankfinansierte 

utbygning til ulike brukergrupper som betaler husleie.  Husleien dekker kapitalkostnaden for 

oppføring og utbygging av områder (industri og hus) der kommunen får igjen sine utgifter ved 

salg av tomter og eiendommer. 

 

Rådmannen anbefaler derfor at låneopptaket for budsjettåret 2018 for områder som ikke er 

selvkostområder ikke overstiger 20,5 millioner kr. For budsjettåret 2019 – 2021 gjøres samme 

beregning fra årsregnskapet året før budsjettåret der man tar ut selvkostområdene som gir en 

årlig handlingsregel. 

 

Rentesikring 

Frøya kommune har stor gjeld, og vil være særdeles sårbar ovenfor renteendringer. 

Kommunen har pr i dag ca. 4,8 millioner kr avsatt til bufferfond. Det er for 2017 budsjettert 

med en avsetning til dette fondet på 1,880 millioner kr. Med en lånegjeld pr 31.12.16 på ca. 

517 millioner kr unntatt selvkostområder vil en renteendring ha stor påvirkning på 

kommunens driftsbudsjett.  

 

Det er flere måter kommunen kan øke bufferfondet for å sikre seg mot store renteendringer.  

 

1. En måte er å sette av noe av disposisjonsfondet som er pr d.d. etter budsjettert forbruk 

for 2017 på ca. 7 millioner kr. Kommunen kan sette av hele eller deler av dette til 

bufferfond.  

2. Et annet alternativ er at rådmannen hver gang det skal avsettes til disposisjonsfondet 

ved f.eks. økte skatteinntekter med 50% avsettes til bufferfond og 50% til 

disposisjonsfond. 



3. En tredje løsning er å budsjettere hvert år med f.eks. 2 millioner kr, og slik sikrer en 

jevn økning av bufferfondet. 

4. Et annet alternativ kan være å avsette noe av likviditetsreservene i aksjefond til 

bufferfondet. Pr 1.tertial 2017 hadde Frøya kommune ca. 136 millioner kr i aksjer og 

andeler. Ca. 90 millioner av dette kan kun brukes som investeringsmidler, mens 

avkastningen kan tas ut eller skjermes og regnes som en del av bufferfondet. Disse 

midlene er allerede likviditetsreserver, og er allerede tilgjengelig som en buffer for 

driften, men å tydeliggjøre eventuelt selge noen aksjer og andeler for å øke størrelsen 

på bufferfondet vil gi en ekstra sikkerhet. 

 

Av de 4 valg som skissert over, anbefaler rådmannen å sette av i hvert budsjett en økning av 

bufferfondet, da det er dette som gir en sikker og fast avsetning. Avsetningene kan da også 

brukes i avsetningsåret hvis kommunen får større renteutgifter. 

 

Vurdering 

 

Ut fra saksfremstillingen over, anbefalinger fra revisor og innspill etter forelesning fra Bjørn 

Brox, innstiller rådmann på at kommunestyret vedtar en handlingsregel ift låneopptak og 

rentebuffer. 

 

Rådmann anbefaler Frøya kommunestyre å vedta følgende handlingsregel om gjeld og nye 

låneopptak: 

 Gjeldsgraden for områder som ikke er selvkost skal ikke overstiger det kommunen 

betaler inn i avdrag. Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er 

jevn eller nedadgående. 

 

Rådmann anbefaler for budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, å vedta ett 

låneopptak som ikke overstiger 20,5 millioner kr. 

 

Rådmann anbefaler at Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i 

driftsbudsjettet. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 17/2240    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2017  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Egenkapitaltilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet 

 

Frøya kommune skal betale inn sin andel av egenkapitaltilskuddet til KLP i 2017. 

Egenkapitaltilskuddet til KLP for 2017 er på kr 1 200 217 

 

 

 

Saksopplysninger:   

KLP’s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et 

kundeforhold i KLP må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden plikter også å 

skyte inn ytterlige egenkapitaltilskudd dersom styret krever det. Ved flytting av 

kundeforholdet får kunden utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet. 

Krav på egenkapitaltilskudd for 2017 er på kr. 1 200 217 

 

Egenkapitaltilskuddet i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitaltilskuddet skal 

føres i regnskapet for kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av 

ubundne investeringsfond eller ved overføring fra driftsregnskap. Overføring fra 

driftsregnskap er avhengig av et positivt resultatregnskap. 

 

Egenkapitalinnskudd i KLP foreslås finansiert fra disposisjonsfond. 

 

Vurdering: 

Frøya kommune skal fortsatt være kunde i KLP, og må dermed følge kravet om å betale inn 

egenkapitaltilskuddet. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv: C11  

Arkivsaksnr.: 17/1911    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSSTEVNE  

 

 

Forslag til vedtak: 
1. Formannskapet ser positivt på søknaden fra Frøya IL om støtte til gjennomføring av 

ungdomsstevne i turn 2017 på Frøya. 

2. Det gis en økonomisk støtte på kr. 10 000 til gjennomføringen.  

3. Bevilgningen dekkes gjennom bruk av reserverte tilleggsbevilgninger, konto 

14.901.1100.325. Ny saldo: 82.881,00. 

Formannskapet stiller lokaler til disposisjon som omsøkt. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   
Frøya il har fått tildelt ungdomsstevnet i turn 2017. Stevnet vil få besøk av 300 ungdommer i alderen 

13 – 18 år fra 30 forskjellige lag fra Trøndelag og Møre og Romsdal. Stevnet arrangeres 27. – 29. 

oktober (endret fra 3. – 5. november) 2017, og Frøya IL ønsker å gjennomføre et stevne med fokus 

på idrettsglede samt å vise fram alle de flotte idrettsanleggene vi har på Frøya. 

I tillegg til hovedfokuset på turn skal Frøya IL arrangere en del workshops med annet innhold som 

Taekwondo, tumbling, stortrampoline, svømming, fotball, klatring og dans. 

 

I tillegg til en støtte på kr. 10 000 søker Frøya IL om fri bruk av Sistranda skole for overnatting samt 

renhold etter hjemreise, fri leie av kommunalt areal i kultur- og kompetansesentret, fri leie av 

svømmehallen der laget selv stiller med vakter, samt fri leie av basishall, idrettshall og storhall. 

Når det gjelder eventuell leie av Frøya Storhall samt klatrehall, må dette tas opp direkte med styret i 

selskapet. 

Frøya IL forteller at de er avhengig av å få med mange frivillige og håper at også denne gang vil 

befolkninga på Frøya stille opp. 

Frøya IL har arrangert to turnstevner tidligere, det siste i 2015 der nærmere 1000 personer deltok. 

Laget har fått gode tilbakemeldinger i etterkant. 

Søknaden fra Frøya IL er likelydende med søknaden de sendte i forkant av stevnet i 2015 da de fikk 

et positivt vedtak fra kommunen. 



 

 

Vurdering: 

 
Turning er en av de eldste og mest populære idrettene innenfor Frøya IL. Etter at basishallen ble 

åpnet etter jul i 2017, har interessen eksplodert og laget har økt antall aktive fra 110 til 230. 

Interessen er såpass stor at laget har ventelister i de fleste alderstrinn, og de ser at interessen fra 

nabokommunen Hitra også øker.  

Turning er en idrett som fremmer trening som er viktig i alle idretter, derav navnet «Basishall». 

Aktiviteten drives av folk i alle aldre, fra de aller minste til godt voksne. Turngruppa legger også til 

rette for aktivitet til mennesker med funksjonshemminger. 

Rådmannens anser et stevne der vi får 300 besøkende fra hele Midt-Norge som et meget positivt 

tiltak, ikke minst med tanke på markedsføring av våre flotte anlegg og kommunen som reisemål. 

 

 

 

 



Frøya IL

7260Sistranda 27.06. 17

Frøya kommune

Postboks 152

7261Sistranda

SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSSTEVNE PÅ FRØYA 3-5 November 2017

Frøya IL turn skal arrangere ungdomsstevne 3-5 november på Frøya.
Dette er et stevne for ungdom i aldersgruppen 13-18 år for alle lag i Sør-Trøndelag og Møre
og Romsdal.

Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har til sammen 30 lag og vi satser på å få ca 300 turnere
til Frøya denne helga.

Vi har som mål å gjennomføre et flott stevne, med fokus på idrettsglede for alle deltagerne.
Vi har fått flere flotte haller her på Frøya som vi ønsker å vise fram.

Stevne er en helg fylt med aktiviteter frå de ankommer fredags kveld til stevnet har sin
oppvisningsdag for alle på søndag.

Det vil i tillegg til turnaktivitetene bli lagt opp til en del workshops med forskjellig innhald
som feks Taekwondo, trampett, tumbling, stortrampoline, svømming, fotball, klatring, dans
m.m

På lørdags kveld er det planlagt gallamiddag, med etterfølgende disco. Det planlegges et
stevne med god kvalitet i alle ledd.

For å gjennomføre ungdomsstevne er vi avhengig av å få med oss mange frivillige, og vi
håper at Frøyas befolkning også denne gangen er villig til å bistå oss.

Frøya IL søker herved Frøya kommune om følgende:

. Fri leie av Sistranda skole til overnatting

. Renhold av lokaler etter hjemreise

. Fri leie av kommunalt areal i kultur- og kompetansesenteret

. Fri leie av svømmehallen. Turngruppa stiller med godkjente badevakter

. Fri leie av Frøyahallene: Basishalten, idrettshallen og storhallen

Frøya turn søker også om økonomisk støtte til gjennomføring av arrangementet på kr 10. 000

Frøya IL gjennomførte barnekretsturnstevne i 2015, og vi har til nå gjennomført to
turnstevner som har fått veldig gode tilbakemeldinger.



Vi opplever at turnstevnene trekker mye folk til Frøya, og anser dette som flott reklame for
den fine øya vår.

Håper på positivt svar!

Med vennlig hilsen

Frode Larsen

Leder Frøya IL

^6^^
Line StrømøyLine Strømøy

Gruppeleder Turn



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv: C22  

Arkivsaksnr.: 16/1433    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

KYSTPILGRIMSLEDEN  

 

Forslag til vedtak: 
1. Det bevilges kr. 10.000 til videre arbeid med Kystpilgrimsleden.  

2. Bevilgningen tas fra Reserverte tilleggsbevilgninger, konto 14.901.1100.325. Ny saldo: kr. 

92.881,00. 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll sak 59/16 FSK 

 

Saksopplysninger:   

 
Det vises til sak 59/16 i FSK fra 24.05.16. Her ble det bevilget kr. 10.000,00 til arbeidet med å 

innlemme Frøya som reisemål innenfor Kystpilgrimsleden. Det planlagte pilotprosjektet i 2016 ble 

ikke gjennomført, og bevilgningen ble ikke benyttet. I 2017 ble det imidlertid gjennomført et 

pilotprosjekt, der Sula var en av destinasjonene. Her så programmet slik ut: 

 Historisk vandring til fyret 

 Middag på Terna Brygge 

 Konsert i Sula kapell 

 Frokost på Terna Brygge 

For å dekke noen påløpte kostnader samt ha noen midler til planlegging av neste års opplegg, søkes 

det om en bevilgning på kr. 10.000,00. 

 

Vurdering: 
Rådmannen setter pris på det arbeidet som ble gjort vedr årets prosjekt, og ønsker at arbeidet 

videreføres også i 2018. Det bør være et mål at også andre steder på Frøya kan bli reisemål, jfr 

vedtaket i FSK sak 59/16. 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon: 72463232 

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 24.05.2016 

Sak: 59/16  Arkivsak: 16/1433 

 

SAKSPROTOKOLL - KYSTPILGRIMSLEDEN  

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune støtter initiativet for å innlemme steder på Frøya som reisemål innenfor 
Kystpilgrimsleden 

2. I første omgang legges det opp til at Korsan på Daløya, Titran kapell og Sulablir reisemål 
3. Frøya kommune bevilger kr. 10.000 til det forberedende arbeidet. Bevilgningen tas fra Reserverte 

tilleggsbevilgninger, konto 14.901.1100.325. Ny saldo: kr. 314.270,00. Arbeidsgruppa fortsetter sitt 
arbeid og søker økonomisk støtte fra aktuelle instanser for å få laget informasjonstavler m.m. 

 
Enstemmig. 
 

 

Behandling: 

 

Formannskapets behandling i møte 24.05.16: 

 

 

Følgende forslag til endring i pkt 2 ble fremmet av Ap: 

 

«2. I første omgang legges det opp til at Korsan på Daløya, Titran kapell og Sula blir reisemål» 

 

Enstemmig. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 17/2239    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SMØLABONAN I BY'N  

 

 

Forslag til vedtak: 
1. Frøya kommune bevilger kr. 30.000 til leie av stand under arrangementet «Smølabonan i 

by’n» 6.-8.oktober 2017 

2. Bevilgningen dekkes over Reserverte tilleggsbevilgninger, post 14.901.1100.325. Ny saldo: 

kr. 102.881,00. 

 

 

Vedlegg: 

Innbydelse 

Søknad fra FNF 

 

Saksopplysninger:   

 
Det vises til søknad fra Frøya Næringsforum, datert 23.08.17 og til innbydelse fra Smøla Nærings- og 

kultursenter KF. Arrangementet «Smølabonan i by’n» arrangeres i år for 15.gang, og er 

sammenfallende med Kristiansund By’s 275-årsjubileum.  Det stilles et 9 meter bredt telt til 

disposisjon for hver kommune, som i utgangspunktet vil gi plass til 3 utstillere. 

 

Vurdering: 
Arrangementet «Smølabonan i by’n» er ikke ukjent for Frøya kommune, og kommunen har også 

tidligere deltatt. Frøya har et spesielt forhold til Kristiansund, som tidligere like mye var «vår by» 

som Trondheim. Mange Frøyværinger søkte jobb i Kristiansund, ikke minst i kleppfisksesongen. 

Ved tidligere arrangement har både Frøya kommune og representanter for Frøyas kulturliv vært 

synlige og deltatt på forskjellige arrangementer. 

Rådmannen foreslår derfor at søknaden fra Frøya Næringsforum innvilges med kr. 30.000, som tas 

over Reserverte tilleggsbevilgninger. 

Rådmannen forutsetter at representanter både fra næring og kultur på Frøya inviteres med som 

utstillere, og at dette ivaretas av Frøya Næringsforum. 

 



 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



y

«... med venner, feirer Kristiansund!»

l år fyller Smølabonan 15 år og det sammenfaller med Kristiansunds 275 års-jubileum.

Vi ønsker å invitere dere til å bli med oss og feire dette. La oss sette Nordmøre på kartet og vise
omverdenen hva et samlet Nordmøre har å by på! Vi har ikke tenkt å gi frå oss merkevaren

"Smølabonan i by'n", men vi vet at når gode krefter med felles interesser møtes, kan det oppstå
fruktbare samarbeid.

Se for dere mulighetene som oppstår når "Bonan i by'n" involverer hele regionen og fyller hele
Kristiansund. Vi ønsker å utfordre dere til å bli med oss til sentrum av Kristiansund, lørdag den 7.

oktober. Sammen skaper vi liv og kårer "Årets Bone"!

Vi har Kristiansund kommune og KNN med på laget. KNN sørger for at byens næringsliv stiller
forberedt. Kristiansund kommune går til innkjøp av nye telt og legger til rette slik at sentrum får et
enhetlig utseende og at hele området gir et innbydende inntrykk.

Hver deltakende kommune får et 9 m bredt telt. Her blir det plass til ca. 3 bedrifter med arbeidsbenk
bak. Det er innlagt strøm i alle telt så dere kommer til dekket bord. Dere møter opp med det beste
din kommune har å stille opp med innen mat, kultur og reiseliv.

Dette er en gylden anledning til å vise frem din kommune og bygge nettverk i krysningspunktet
mellom næring og kultur. Vi håper at det kan plantes gode spirer for en eventuell videreutvikting av
konseptet «Smølabonan i by'n» slik at det involverer hele regionen.

Pris pr kommune er kr 30 000,-

Vi vil følge opp denne invitasjonen med en telefonsamtale i nær fremtid. Innen den tid kan det være
lurt å forhøre seg med mulige aktører og finne en finansiering for deltakelse. Vårt forslag er at det
brukes av kommunalt næringsfond. Hvis ønskelig, reiser vi gjerne til dere og presenterer konseptet.

Beste hilsen,

Einar Wikan - Næringsrådgiver

Sjur Bjørkly - Prosjektleder

Smøla Nærinqs-
oqkultursenterKF



Foreløpig program - 6. - 7. oktober 2017
Fredag kveld Underholdningsarrangement om kvelden på forskjellige steder i byen med

kulturaktørerfra Smøla (og din kommune?).

Hvis dere har artister som ønsker å vise seg frem tar vi gjerne imot innspill og
finner ut av mulighetene for en samkjørt kulturell innsats rundt omkring i byen
denne kvelden. Vi ser også for oss mulighet for flere arrangement for sosialt
samvær, dette kommer vi tilbake til.

Lørdag dag Hovedarrangementet "Bonan i by'n" i sentrum av Kristiansund.
27 telt med ca. 50 utstillere i gågaten og Kaibakken
l år utøkes området med 9 store telt, frå Kaibakken opp til Grand Hotell.
Denne gaten skal fylles med det beste regionen håra by på! Blir din
kommune med?

Underholdning frå scenen øverst i gågaten

Lørdag kveld Etter en hektisk helg avsluttes det hele med selve rosinen i pølsa, l forbindelse
med byens 275-års jubileum helder Smøla Janitsjar en jubileumskonsert i
Braatthallen med spesielt inviterte Nordmørsartister.



O Frøya
O Næringsforum

Frøya Næringsforum,

7260Sistranda.

Frøya kommune,

Rådhusgt. 25,

7260 Sistranda

Sistranda, 23. 08. 17

SMØLABONAN l BY, N - SØKNAD OM STØTTE FRÅ FRØYA KOMMUNE TIL LEIE AV STAND

Viser til vedlagte brev. frå Smøla Nærings- og kultursenter KF. Frøya Næringsforum synes det er viktig
at Frøya kommune og representanter for kultur og næringsliv er representert på dette
arrangementet, som er sammenfallende med Kristiansund by's 275-årsjubileum.

Vi er kjent med at Hitra kommune vil delta.

Vi påtar oss å administrere dettakelsen frå Frøya, og tillater oss å søke Frøya kommune om kr. 30. 000
til leieavstand-plass.

Med håp om rask behandling

Frøya Næringsforum

Torild Pettersen (sign)

Daglig leder



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/2245    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/2244    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 
- Kommunebarrometeret 
- Investeringsbudsjett - fortsettelse fra forrige møte  
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