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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.10.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 30.10.14 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 30.10.14. 
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REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Møteprotokoll fra Kontrollutvalget 28.10.14. 
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KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 tas til orientering.  
 
Vedlegg: 
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2014. 
 
Saksopplysninger:   
 
Utarbeidet kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 viser et negativt resultat på 3 kvartal på kr 6 126 mill. Dette er et 
negativt avvik i forhold til budsjett på kr 14 319 mill. Sum driftsinntekter viser en merinntekt på kr 15 798 mill i 
forhold til budsjett og sum driftsutgifter viser et merforforbruk på kr 25 907 mill kroner i forhold til budsjett. 
 
Skatteinngangen for 3 kvartal 2014 viser en lavere inntekt enn forventet med en nedgang på 4 344 mill kr, dvs at 
skatteinngangen er redusert med 0,6 % for Frøya kommune i forhold til 2013. 
 
Eksterne finanstransaksjoner viser et merforbruk ift budsjett på kr 1 862 mill kr. Renter og avdrag er ihht til 
budsjett.  
 
Sykefraværet viser en ønkning på 0,7 % i forhold til 3 kvartal 2013, men en nedgang på 1,6 % fra 2 kvartal 
2014. 
 
Vurdering: 
 
De vesentligste direkte påvirkningsfaktorer for regnskapet pr. 3. kvartal 2014 er som følger: 

- IKT kostnader, - avsatt 3 mill kr til investeringer- 1,2 mill kr er kostnadsført investering, resten drift.  
- Kostnader i forbindelse med lyngbrann er kostnadsført drift på 1,7 mill kr.  
- Inntektssvikt i gebyrinntekt i forhold til budsjett pr. 3. kvartal utgjør 1 mill kr 
- Netto overforbruk lønn helse/velferd/barnevern på 6,7 mill kr- overskridelser reduseres med utestående 

refusjoner, ref sykelønn 1 2 mill og refusjoner for interkommunalt samarbeid 3 9 mill kr. 
Kostnader for øvrig i forhold til budsjett påvirkes i hovedsak av periodiseringsvirkninger. 
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NY HOVEDBRANNSTASJON  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Det vises til saksutredningen og de ulike alternativer for plassering av ny hovedbrannstasjon på Frøya. 
 Med bakgrunn i opplysningene som ligger i saksframlegget samt Mail fra Teknisk sjef anser vi at 
alternativet med ombygging av de leide lokalene på Siholmen er det mest aktuelle alternativet slik saken 
fremstår i dag.  
 
Med bakgrunn i risikobildet når det gjelder avstand til sykehjemmet, Frøyatunellen, hotellet og andre 
større forretningsbygg på Sistranda, samt brannmannskapets bosted og økonomien i prosjektet finner 
kommunestyret at den beste plassering av ny hovedbrannstasjon er på Siholmen.   
 
Rådmannen bes snarest om å igangsette arbeidet med en kravspesifikasjon/romprogram og gå i dialog 
med dagens utleier i forhold til nødvendig ombygging og videre leieforhold. 
Dersom det er mulig bør økonomiske konsekvenser av denne løsningen behandles i forbindelse med 
budsjett for 2015. 
 
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det vises til saksutredningen og de ulike alternativer for plassering av ny hovedbrannstasjon på Frøya. Med 
bakgrunn i risikobildet når det gjelder avstand til sykehjemmet, Frøyatunellen, hotellet og andre større 
forretningsbygg på Sistranda, samt brannmannskapets bosted finner kommunestyret at den beste plassering av ny 
hovedbrannstasjon er på Melkstaden hvor kommunen har tomt innenfor regulert område for Nordhammervika 
næringsområde. 
 
Kommunestyret er i forbindelse med budsjettet for 2015 og økonomiplanen for 2015 – 2018, innstilt på å 
bevilge de nødvendige investeringsmidler til ny stasjon med inntil kr. 10 mill i 2015 og kr. 10 mill. i 2016.  
 
Rådmannen bes snarest om å igangsette arbeidet med en kravspesifikasjon/romprogram som så utlyses på anbud 
på totalentreprise senest i løpet av våren/sommeren 2015 med en fremdrift som tilsier at ny stasjon er ferdig til 
sommeren 2016. 
 
Saksopplysninger: 
   
Dagens hovedbrannstasjon på Sistranda tilfredsstiller ikke de krav som stilles til en moderne stasjon som har 
faciliteter som tilfredsstiller HMS-krav og ikke minst plass for alt materiell som er nødvendig for at kommunen 
skal ha et slagkraftig brannvesen. 
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Dagens situasjon ved Sistranda brannstasjon kan beskrives som følger: 
• Daglige utfordringer i forhold til utkjøring som følge av annen næringsvirksomhet. (Selv om nå Biomar 

har flyttet sin virksomhet, så har nå Måsøval fiskeoppdrett leid de ledige lagerlokalene). 

• Den ene mannskapsbilen må rygges ut fra stasjonen – dette er på ingen måte trafikksikkert og medfører 
fare for liv og helse. Inngangen til tannlegekontor ligger tett ved siden av porten til garasjen for 
hovedbilen, samt at man fremdeles har næringsaktivitet på Siholmen som vil komme i konflikt ved 
utrykninger. 

• Gjentatte konflikter med næringsdrivende/Brygge i forhold til parkering for mannskap både under 
øvelser og utrykninger. 

• Plassmangel, da vi i dag ikke har plass til ny mannskapsbil i det anlegget vi leier. Dette må nå løses ved 
leie av lager som er uisolert. For at vi skal ha garasje til bil 2 som erstatter den totalhavarerte bilen må 
vi nå installere en større plasthall inne i lagerbygget for å kunne varme opp et mindre areal for å få plass 
til bil 2. Dette gjøres for å få en kortvarig og rimelig løsning inntil ny stasjon er på plass. 

• Manglende garderobefaciliteter, da vi nå også har kvinner som brannmannskap. 

• Manglende øvingsområde 

• Manglende oppfylling av HMS-krav. Bl.a. ventilasjon og skille på ren og skitten sone. 

• Manglende parkeringsplasser ved stasjonen. I utgangspunktet kommer 18 mannskap i egne biler og som 
blir stående parkert ved utrykning inntil innsatsen er sluttført. 

• Manglende undervisningsrom, da dette rommet er gjort om til treningsrom som er nødvendig for at 
arbeidsgiver skal gi tilbud til mannskapet for trening, slik at de kan tilfredsstiller de fysiske kravene i 
henhold til forskrifter. 

• Treningsrommet er imidlertid ikke dimensjonert for en slik aktivitet, da det ikke har tilfredsstillende 
takhøyde og heller ikke tilstrekkelig ventilasjon og garderobeforhold. Det ble imidlertid valgt en slik 
løsning for å redusere utgiftene, da alternativet var å leie treningstimer hos MaxTrim. 

Dette viser de utfordringer brannvesenet har i dag ved nåværende bygningsmasse som leies på Siholmen. Det må 
tillegges at denne stasjonen ble bygget i 1997 og leieavtalen var inngått på 15 år og utløp 31.12.2012. Eier har 
imidlertid vært svært samarbeidsvillig og har godkjent først en midlertidig leiekontrakt på 2 år frem til 
31.12.2014 og har nå også godkjent en videreføring av denne kontrakten til ut 2016. Dette i påvente av en 
endelig avgjørelse når det gjelder ny stasjon på Sistranda. 
 
Vurdering:  
 
Ved bygging av ny stasjon må det legges til grunn de krav som stilles når det gjelder både størrelse, romprogram 
og ikke minst plassering. 
 
Frøya Brann og redning er et deltidsbrannvesen, der alle har faste heltidsjobber ved siden av. Mannskapet er satt 
opp med egne personsøkere/alarmer og møter ved alarm så sant de har mulighet. De har plikt til å melde fra til 
befalsvakta ved fravær fra Frøya utover 1 døgn. Dette for at befalsvakta, som eneste person som har vakt i 
brannvesenet, skal ha oversikt over det mannskapet som er tilgjengelig til enhver tid. 
 
En ny stasjon må ha en plassering som tar hensyn til våre store risikoobjekter bl.a. Frøya Sykehjem og 
Frøyatunellen. I «forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen»(FOR 2002-06-26 nr. 729), §4-8 
stilles det krav om innsatstid. For vår del betyr dette at innsatstiden til sykehjemmet ikke skal overstige 10 
minutter. I §1-4 defineres innsatstiden som «tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på brann-
/skadested». 
Det ble ved gjennomgang av brannordningen i 1999 gjennomført flere testutrykninger til sykehjemmet som viste 
noe varierende innsatstid som fra 9 min til 13 min. alt etter hvilke tid på døgnet vi testet. Lavest innsatstid var 
faktisk på kveldstid. Det ble også kjørt en test høsten 2013 hvor innsatstiden var 12 minutter og 30 sekunder. 
Denne testen ble gjort mens miljøgata var under bygging. Det vil etter at miljøgata nå er ferdigstilt selvsagt ha 
betydning for innsatstiden til sykehjemmet/Frøyatunellen om en ny stasjon plasseres sør eller nord for 
miljøgata/sentrum. 
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Hvilke kriterier og krav skal så settes til en ny stasjon. Dette er gjennomgått nedenfor. 
• Stasjonen må ha en hensiktsmessig plassering i forhold til innsatstid til særskilte brannobjekt, slik som 

sykehjemmet og Frøyatunellen. Her vises til forskrifter og krav til innsatstid som er gjennomgått 
ovenfor. 

• Lokalisering i forhold til rekrutteringsområde og bosted for eksisterende mannskap. De fleste av 
mannskapet er bosatt på strekningen Ervika – Melkstaden.  

• Stigningsfri innkjøring til Fv. 714. 

• Gode parkeringsmuligheter(minimum 18 plasser). 

• Nærhet til kai for utrykninger til øyrekka, sjøredning og oljevernaksjoner. 

• Øvingsområde i tilknytning til stasjon som tilsier en usjenert beliggenhet i forhold til røykutslipp og 
støy. 

• Ta høyde for en eventuell samlokalisering med andre nødetater på sikt(politi, ambulanse) 

• Må ha tilstrekkelig tomtestørrelse og bygg til biler og utstyr for Frøya brann og redning, samt 
oljevernsutstyr og Sivilforsvaret sin fredsinnsatsgruppe(FIG). FIG Frøya og Hitra er nå slått sammen til 
en enhet og alt utstyr er besluttet skal plasseres på Frøya. Dette er en ekstra ressurs som brannvesenet 
har stor nytte av og i henhold til retningslinjene er det kommunen som skal holde lokaler for FIG. 

• Stasjonen må bygges slik at den har garasjeplass til 2 mannskapsbiler + tankbil. I tillegg plass til FIG 
sin bil og utstyr. Alt oljevernutstyr må ha lagringsplass, heri også plass til en fremtidig båt. Dette betyr 
4 porter + vaskehall for rengjøring av både biler og utstyr etter innsats. 

• Stasjonen må bygges med garderobeanlegg som deler ren og uren sone, samt garderober både for 
kvinner og menn. 

• Stasjonen må også selvsagt tilfredsstille alle HMS-krav når det gjelder eksosavsug, ventilasjon i 
garderober for avgasser fra brannbekledningen etter innsats, samt et mindre treningsrom for 
mannskapet. 

Ut fra de kriterier/krav som er opplistet i ovenstående kulepunkt må det utarbeides  romprogram som legges til 
grunn for utlysing på anbud enten som et totalprosjekt eller at satsjonen blir detaljprosjektert og så sendt ut på 
anbud som delentrepriser eller som et totalprosjekt. Det må selvsagt benyttes den samme 
kravspesifikasjonen/romprogrammet om kommunen velger å gå ut på anbud for å leie et bygg. 
  
Et viktig punkt er selve lokaliseringen av stasjonen. Som det tidligere er nevnt er ikke dagens plassering på 
Siholmen ideell, dette ikke minst ut fra parkeringsproblematikk og konflikter med annen næringsvirksomhet. 
Imidlertid har denne plasseringen også sine fordeler, da den ligger tett opp til et kaianlegg, slik at vi har kort 
transportavstand ved oljevernaksjoner og annen sjøredning, samt evt. innsats i øyrekka. 
Når en stasjon skal plasseres er det en stor fordel at det reguleringsmessige er avklart, samt at kommunen er 
grunneier. Med dette som bakgrunn er det så vurdert en del alternativer: 
 
SIHOLMEN : 
 

• Reguleringsmessig er dagens lokalisering ok 

• Frøya kommune eier ikke grunn og ved en lokalisering på Siholmen vil det etter all sannsynlighet være 
mest aktuell å inngå en leiekontrakt med Siholmen AS som bygger stasjonen etter brannvesenets krav 
og romprogram. 

• Nærhet til sjøen er positivt 

• Ligger lengst unna våre risikoprosjekter sett i forhold til de andre alternativer som vurderes. 

• Utfordringer i byggeperioden som følge av at dagens stasjon skal være i drift. Lagerbygningene som 
kan være aktuelle for ny stasjon er lite formålstjenlig å ombygge og må sannsynligvis rives og helt ny 
stasjon oppbygges. 

• Nærhet til politi er positivt og det kan være mulig å sammenbygge dagens lensmannskontor med ny 
brannstasjon og bruke felles møterom, treningsrom, vaskehall, kommandorom ved store aksjoner o.a. 

• Plass for parkering og konflikt med annen næringsvirksomhet er en utfordring og må løses. 

• Lite egnet område for øvelser, da den ligger tett opp til utleieleiligheter og restaurantdrift. 
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• God plassering i forhold til mannskapets bosted 

• Infrastruktur med veg, vann, avløp, el og tele er ok 

• Ingen stigning for innkjøring til FV. 714 

• Grunnforhold er ok, da området er bebygd fra før 

SISTRANDA SENTRUM: 
 

• Tomt i nærhet av ambulansestasjon og legekontor er positivt. 

• Reguleringsmessig ok, da arealet er regulert til blandet formål forretning/bolig/offentlig. 

• Vanskelig parkeringssituasjon og utkjøring med mange fartshumper. 

• Tomt eies av Frøya kommune, men er en attraktiv tomt for etablering av forretning/boligformål, slik at 
den er «kostbar». Pris er på ca. 700 kr/m2. 

• Ingen mulighet til øvelsesområde, da det ligger tett opp til både forretning og boliger. 

• Ligger noe nærmere våre risikoobjekter enn dagens stasjon-ca. 1 km. 

• Langt unna sjøen/kai. 

• God plassering i forhold til mannskapets bosted 

• Infrastruktur med veg, vann, avløp, el og tele er ok 

• Ingen stigning for innkjøring til FV. 714 

• Gode grunnforhold 

MELKSTADEN/NORDHAMMERVIKA: 
 

• Lokalisert sør for MESTA på området som i dag er benyttet til riggplass for Syltern 
• Kan være et alternativ å forhandle med MESTA om kjøp av deres areal. På denne måten kan det være 

plass både til stasjon og annen næringsvirksomhet på eiendommen. 
• Reguleringsmessig avklart 

• Frøya kommune eier tomt og tomten er byggeklar. Tomten kan utvides ved kjøp av deler av MESTA 
sin eiendom for evt. fremtidig utvidelse for samlokalisering med de andre blålysetatene. 

• Infrastruktur med vann, avløp, el og tele er ok. Det må bygges veg frem til området fra veg ned til 
Nordhammervik næringspark. Areal til denne vegen er allerede kjøpt fra MESTA Eiendom AS. Dette 
betyr at man ikke vil få konflikt med annen næringsvirksomhet i området. 

• Tomtestørrelse på ca. 2,1 daa som kan utvides ved kjøp fra MESTA. 

• Akseptabel avstand til kai på Nordhammervika 

• God plassering i forhold til mannskapets bosted. 

• Mindre avstand til sykehjem/Frøyatunellen enn dagens stasjon – ca. 2,5 km kortere avstand. 

• God plassering for et øvelsesområde, da det ligger i et industriområde. 

• Gode parkeringsmuligheter 

• Ingen stigning for innkjøring til FV. 714 

• Gode grunnforhold, da området er oppfylt med steinmasser som tidligere er bebygget. 

 
HAMARVIK – TIDLIGERE HAMARVIK BARNEHAGE: 
 

• Reguleringsmessig ikke avklart. Er regulert til offentlig formål – barnehage, slik at en 
reguleringsendring er forholdsvis kurant. 

• Frøya kommune eier tomt og det står en bygning på tomten. Dagens barnehage må ombygges og kan 
benyttes til garderobe, lager m.m. Den kan imidlertid ikke benyttes som vognhall pga. takhøyden. Dette 
betyr at det kanskje er mer formålstjenlig å rive dagens bygning og bygge opp en helt ny stasjon som 
ikke tar i bruk noe av dagens bygningsmasse. 

• Svært kort avstand til sykehjemmet og Frøyatunellen. 

• Lang avstand til kai. Nærmeste kai er på Nordhammervika. 
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• Dårlig plassering i forhold til mannskapets bosted, da denne plasseringen vil ligge ca. 3 km lengre unna 
for de fleste av mannskapet i forhold til dagens stasjon. 

• Infrastruktur med veg, vann, avløp, el og tele er ok 

• Grunnforhold er svært usikre. Det var store utfordringer da Hamarvik barnehage ble bygget, da tomten 
ligger i et myrområde. Det er ikke for ingenting at tomten fikk navnet «Andreasjuvet», da byggingen ble 
oppstartet og det viste seg at det måtte skiftes ut betydelig med myrmasser. Det ble selvsagt ikke 
foretatt masseutskifting på lekeområdet og hvor det ikke står bygninger, slik at ved bygging av ny 
stasjon vil det være stor sannsynlighet for betydelig masseutskifting på tomta før bygging kan starte. 

• Ingen stigning for innkjøring til FV. 714 

• Gode parkeringsmuligheter 

• Lite egnet som øvingsområde, da det ligger tett opp til bolig og ikke minst sykehjemmet. 

Brannsjefen har i de alternativer som er gjennomgått ovenfor forsøkt å få frem positive og negative forhold 
omkring de enkelte lokaliseringsforslag. Det vil sikkert være flere alternativer som kan vurderes, men det må 
veie tungt avstanden fra stasjonen og til mannskapets bosted. I tillegg vil også sykehjemmet/Frøyatunellen veie 
tungt når det gjelder innsatstid.  
 
Det må også nå pekes på at Sistranda sentrum i den senere tid har utviklet seg betydelig ved nye større bygg, 
som også har betydning for risikobildet. Etter brannsjefens syn vil derfor en plassering mellom de to store 
tettstedene Sistranda og Hamarvik være en optimal løsning. Derfor peker Melkstaden/Nordhammervika seg ut 
som den beste lokalisering for en ny stasjon. Her eier kommunen arealet og tomten er på det nærmeste 
byggeklar, slik at en ny stasjon kan realiseres forholdsvis snarlig. 
 
Når det gjelder kostnader for en ny stasjon så bør man ved et nøkternt bygg kunne få prisen ned til kr. 20.000,- 
pr m2. Vi har her sett på erfaringstall fra Selbu brannvesen som har bygd ny stasjon i 2014. Dette bygget er på 
ca. 800 m2 og har en kostnad på ca. kr. 16 mill. Dette vil være en størrelse som tilsvarer Frøya brannvesen sitt 
behov. 
 
Det haster nå med å få tatt en avgjørelse når det gjelder fremtidig hovedbrannstasjon. Dette ikke minst ut fra 
HMS-krav og tilfredsstillende garasjeplass for våre biler og utstyr. I dag må vi forholde oss til nødløsninger på 
Siholmen for å kunne ha garsajeplass hvor vi har plussgrader. Dette er ikke noen tilfredstillende løsning på lang 
sikt verken for mannskap, brannvesenets utstyr, FIG-utstyr eller oljevernutstyr.  
 
Med en bevilgning til ny stasjon over 2015 og 2016-budsjettet vil en med en normal fremdrift tidligst ha en 
stasjon på plass til sommeren 2016. Brannsjefen vil derfor tilrå at det bevilges nødvendige midler over 2 år med 
en fordeling på kr. 10 mill i 2015 og kr. 10 mill i 2016. Med utgangspunkt i en lånerente på 4% og en 
avskrivningstid på 40 år og en netto låneramme på kr. 16 mill(momskomp. er da fratrukket)blir dette en rente- og 
avdragsutgift på kr. 1 mill første året. I dag har vi budsjettert med en nettoleie for dagens brannstasjon inkl. FIG 
med kr. 360.000,- . Dette betyr at ved en ny stasjon vil man få en økt rente- og avdragsutgift på kr. 640.000,-, 
samt at også driftsutgiftene vil øke med bakgrunn i økte utgifter til strøm og andre driftsutgifter. 
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GNR 21 BNR 1 BLÅTT KOMPETANSESENTER - SLUTTBEHANDLI NG  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Saken skal behandles i Hovedutvalg for forvaltning den 20.11.14. Hovedutvalgets innstilling vil bli ettersendt 
24.11.14. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Frøya kommunestyre  egengodkjenner reguleringsplan for Blått kompetansesenter med beskrivelse, 

plankart og bestemmelser datert 08.09.2014. Vedtaket fattes i medhold til PBL § 12-12. 
2. Det forutsettes at bestemmelsene rettes opp etter løsningsforslagene til merknadene som er kommet 

inn i høringsperioden. 
 
Vedlegg: 
 
1. Komplett planforslag fra Eggen arkitekter, datert 08.09.2014 
2. Vurdering av trafikkstøy, datert 05.11.2014 
3. Geoteknisk vurdering av planområdet, datert 06.10.2014 
4. Uttalelse statens vegvesen, datert 18.09.2014 
5. Oppklaringsmail fra statens vegvesen angående egen uttalelse, datert 20.10.2014 
6. Uttalelse Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 25.09.2014 
7. Uttalelse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 24.10.2014 
8. Innspill i forbindelse med planlagt bygging av Blått kompetansesenter fra Hitra Frøya bondelag, Hitra Frøya 

Villsaulag, Hitra Frøya Bonde- og småbrukerlag og Snillfjor, Hitra og Frøya produsentlag, datert 
28.03.2014 

 
Saksopplysninger:   
 
Eggen arkitekter AS har på vegne av Frøya kommune utarbeidet et forslag til reguleringsplan for deler av 
eiendom 21/376 på Sistranda. Formålet med planen er å regulere en tomt for Blått kompetansesenter hvor en 
viktig del av senteret vil være å etablere en aktiv kobling mellom næringsliv, relevante forskningsmiljøer og 
utdanning. Planområdet vil ligge inntil reguleringsplanen «Frøya kultur- og kompetansesenter».  
 
Området for bygging av kompetansesenter er foreslått regulert til næring/tjenesteyting. Det resterende 
landarealet er foreslått til friområde med mulighet for opparbeidelse av sti («sistien»). Arealet i sjø er foreslått 
regulert til ferdsel. 
 
Planen ble vedtatt sendt på høring den 11.09.2014. Det er i løpet av høringsfristen kommet inn uttalelser fra 
Statens Vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
 
Vurdering: 
 
Planområdet er ca. 26,9 daa, hvorav 14 daa er på land. Arealet ligger nå på en nylig fradelt eiendom 21/376 på 
østsiden av fylkesveien og nord for Frøya kultur- og kompetansesenter. Gjeldende plan for området er 
kommunedelplan for Sistranda, hvor arealet er regulert til LNF. Reguleringsplanforslaget samsvarer derfor ikke 
med gjeldende plan.  
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Gjennom reguleringsplanen er nye formål avklart og friområde regulert inn i et belte på 32-42 meter langs sjøen 
for å sikre siktlinje langs den åpne strandsonen.  
 
Store deler av landarealet i planen ligger innenfor 100metersonen. Men området blir ikke brukt i særlig grad til 
rekreasjon. Gjennom avsatt areal til friområde og planlagt sti langs sjøen blir området mer tilrettelagt for bruk av 
lokalbefolkningen.  
 
Det reguleres ikke inn ny adkomst til planområdet fra Fylkesvei. Innkjøring til blått kompetansesenter blir via 
eksisterende avkjørsel til Frøya Kultur- og kompetansesenter.  
 
Området preges av menneskelig påvirkning med strandsone. Det er observert noen truede arter i området, som 
brushane (VU), Svarthalespove (EN) og Klippedue (RE). Av flora er det ikke registrert noen spesielle arter. 
 
Tomten ligger helt nede mot sjøen og det er derfor viktig å sikre bygget tilstrekkelig mot havnivåstigning. 
Planlagt OK gulv i 1. etasje er derfor satt til 3.9meter over havet. 
 
Merknader som er kommet inn i forbindelse med høring. 
 
Fra Merknad Løsningsforslag 
Statens 
vegvesen 

1. Kan godta en byggegrense på 15 meter fra vegens 
midtlinje for bygninger 

2. Kan også godta en byggegrense på 11 meter (fra 
midtlinje?) for fast parkering under forutsetning at 
arealet avgrenses mot Fv. 714 på samme måte som på 
parkeringsplass for Frøya kultur- og kompetansesenter. 

3. Byggegrense på 11 meter fra midtlinje veg skal gjelde 
alle typer parkering, også HC-parkering 
Dette er forklart i egen mail da oversendt uttalelse var 
litt uklar på akkurat dette punktet 

4. Vilkår for egengodkjenning er at byggegrensen på 11 
meter fra midtlinje veg tas inn i bestemmelsene og 
omfatter all type parkering. 

1. OK 

2. OK 

3-4. Frøya kommune endrer 

bestemmelsene slik at 

byggegrense for 

fastparkering og HC 

parkering ikke tillates 

nærmere enn 11 meter 

fra midtlinje veg. 

 

Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune 

1. Hør ingen avgjørende merknader til planforslaget 
2. Minner om generell aktsomhetsplikt ette § 8 i 

kulturminneloven. 

OK 

Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag 

1. Minner om at tiltaket ikke er i tråd med overordnet plan 
men at kravet til reguleringsplan er oppfylt 

2. Angående matjord så er det positivt at bestemmelsene 
ivaretar matjorda. 

3. Anbefaler også at bestemmelsen sier at overskytende 
matjord primært skal brukes til landbruksformål i 
nærområdet 

4. Det forutsettes at jordmassene som skal flyttes er fri for 
floghavre og potetål 

5. Det bør unngås nye inngrep i strandsonen for 
planområdet 

6. Det er viktig at stien videreføres, men ut over dette bør 
arealene mot strandlinja skånes mot nye inngrep. Dette 
må ivaretas ved utarbeiding av utenomhusplan for 
eiendommen. 

1. OK 

2. OK 

3. Endrer bestemmelsene 

for å bedre sikre at 

matjorda blir brukt på 

jordbruksarealer lokalt.  

4. Settes inn i 

bestemmelsene 

5. Det er ikke planlagt 

andre inngrep en det 

som foreligger på 

skissen for området. 

6. Stien er tegnet inn i 

skissen for planområdet. 
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Merknad kommet inn i forkant av varslet oppstart av planforslaget 
 
Fra Merknad Løsningsforslag 
Hitra Frøya Bondelag, 
Hitra Frøya Villsaulag, 
Hitra Frøya bonde- og 
småbrukerlag og 
Snillfjord, Hitra og Frøya 
produsentlag 

1. Protesterer på Frøya kommunes planer 
om nedbygging av dyrkajord ved 
bygging av Blått kompetansesenter 

2. Henviser til paragraf 1, 9 og 12 i 
jordloven og minner om sitt mål om at 
all dyrka og dyrkbar jord skal ha 
juridisk vern.  

3. Viser til økt behov for matproduksjon 
og arealer for dette. 

4. Mener at boliger og næringsområder 
skal legges på uproduktiv jord, som 
det er rikelig av. 

5. Hvis jordarealet må vike så krevers det 
dobbelt så stort areal til nydyrking og 
at matjorda som blir flyttet brukes til 
matproduksjon også i fremtida. 

1. OK 
2. Det finnes flere fordeler ved å 

sentralisere nybygg og få et 
kompakt sentrum, 
Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag har ikke kommet 
med innvendinger angående 
nedbygging av 
jordbruksarealet annet enn at 
det bør tas inn etterbruk av 
jorda i bestemmelsene for å 
sikre at den blir brukt i 
jordbrukssammenheng. 
Administrasjonen støtter seg 
ofte på Fylkesmannen i 
vanskelige saker da de som 
oftest har en større faglig 
tyngde.  
Det er allerede gitt 
dispensasjon fra 
kommuneplanen til å bygge på 
dette arealet. 

3. OK 
4. OK 
5. Det blir ikke avsatt noen 

konkret plan for nydyrking, 
men i stedet en bestemmelse 
om at matjorda blir brukt på 
jordbruksarealer lokalt. 

 
På bakgrunn av ovenstående foreslår administrasjonen at reguleringsplanen for Blått kompetansesenter med 
beskrivelse, plankart og bestemmelser datert 08.09.2014 egengodkjennes. Det forutsettes at bestemmelsene 
rettes opp etter merknadene som er kommet inn. 
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REGULERING AV OMRÅDET SIHOLMEN - MYRATANGEN. 3.GANG S BEHANDLING.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Saken skal behandles i Hovedutvalg for forvaltning den 20.11.14. Hovedutvalgets innstilling vil bli ettersendt 
24.11.14. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre egengodkjenner endring av reguleringsplan for Siholmen – Myratangen med 
planbeskrivelse og bestemmelser datert 05.11.2014 og plankart datert 06.11.2014. Vedtaket fattes i 
medhold av PBL § 12-12. 
 
Vedlegg: 
 
1. E-post om reguleringsendring fra rettshjelpsfirmaet Terje Svendsen på vegne av Coop Hamarvik, datert 

07.05.2014 
2. Vedtak om å sende endret reguleringsplan på begrenset høring, datert 27.08.2014 
3. Uttalelse fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 15.09.2014 
4. Uttalelse fra Kari Thesen, datert 25.09.2014 
5. Revidert planbeskrivelse og bestemmelser, datert 05.11.2014 
6. Revidert plankart, datert 06.11.2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Rettshjelper Terje Svendsen ønsker på vegne av Coop-Hamarvik å foreta noen mindre endringer i 
reguleringsplanen for Siholmen- Myratangen. Den ene endringen de ønsker er at innregulerte parkeringsplass på 
eiendommen 23/3 endres til å være regulert til forretning/kontor som i det første forslaget som ble presentert. 
Den andre endringen er at de ber om at veien mellom 23/3 og 23/2 blir lagt i tomtegrensen mellom disse 
eiendommene. 
 
Parkeringsarealet ble tatt ut av planen og erstattet med formålet forretning/kontor. Veien ble ikke endret. 
Hovedutvalg for forvaltning vedtok den 21.08.2014 å legge reguleringsplanen for Siholmen – Myratangen ut på 
en begrenset høring. 
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Vurdering: 
 
Høringsfristen for begrenset høring ble satt til 09.10.2014. Det er kommet inn uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag og fra Kari Thesen som er eier av nausttomt i planområdet. Merknadene er: 
 
Fra Merknad Løsning 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Ingen merknad OK 
Kari Thesen Ber om erstatningstomt på samme 

størrelse nært havneområdet 
dersom nausttomt inndras i 
forbindelse med 
reguleringsendringen 

Nausttomten vil ikke inndras da 
den ligger i et område etablert for 
sjøhus. 

 
På bakgrunn av ovenstående tilrår administrasjonen at Frøya kommune vedtar å egengodkjenne 
reguleringsplanen for Siholmen – Myratangen. Vedtaket fattes i medhold av § 12-12. 
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REVIDERT DELEGASJONSREGLEMENT  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Vedlagte delegasjonsreglement, versjon 1.5.0 vedtas som Frøya kommunes delegasjonsregelment fra d.d. 
Reglementet erstattet tidligere vedtatte delegasjonsreglement vedtatt 19.06.14 i sak 71/14. 
 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte delegasjonsreglement, versjon 1.5.0 vedtas som Frøya kommunes delegasjonsregelment fra 
d.d. Reglementet erstattet tidligere vedtatte delegasjonsreglement vedtatt 19.06.14 i sak 71/14. 
 
Vedlegg: 
 
Delegasjonsreglement for Frøya kommune versjon 1.5.0 
 
Saksopplysninger:   
 
Dagens delegasjonsreglement ble sist revidert våren 2014, og vedtatt i kommunestyret i juni 2014. 
 
 Nytt regelement ble vedtatt – med unntak av et kapittel 5 om «regelment for interkommunale styrer og nemder» 
dette skulle etterbehandles. 
 
Rådmannen har nå gjennomgått reglementet på nytt og lagt inn forslag til kapittel 5. I tillegg er det gjort noen 
tilføyelser på delegasjone som ikke var tatt med i forrige versjon (kap. 3.7) og endringer som følge av delegasjon 
til interkommunale nemder (kap 3.5.2) 
 
Reglementet (versjon 1.5.0) avviker fra vedtatt reglement av 19.06.14 slik: 

• Kap 5 er lagt inn. 
• Endring i avsnitt 3.5.2  
• Nytt avsnitt 3.7 (om delegering til valgstyret) 
• Avsnitt 4.3.4 i vedtatt reglement er splittet i 4.3.4 og 4.3.5. 

 
Revideringen er nå gjort med tanke på å få et reglement som er tilpasset kommunens flate organisasjonsstruktur. 
 
Delegeringsreglementet er utformet i tråd med de konkrete bestemmelsene om delegering i Kommuneloven for 
de ulike politiske organ og roller som er aktuelle i en kommune. Særlig skal framheves reglene for delegering til 
formannskapet (§8 nr. 3), ordfører (§9 nr. 5),faste utvalg (§ 10), og interkommunalt samarbeid (kap 5), samt 
delegering fra politisk nivå til rådmannen som den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon (§ 
23 nr.4).  
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Vedlagte reviderte delegasjonsreglement er bygd opp av 4 hoveddeler 
- Grunnprinispper for organisering og delegering i kommuneloven 
- Reglement for kommunestyret og dets faste utvalg 
- Delegering fra kommunestyret til rådmannen 

 
Dokumentet er forankret i Kommunelovens bestemmelser om delegering. Loven slår fast at kommunestyret er 
kommunens øverste organ, og at kommunestyret treffer vedtak så langt ikke annet følger av lov eller 
delegeringsvedtak (Kl. § 6). Det er ikke praktisk mulig for kommunestyret selv å ta alle beslutninger som er 
nødvendig i kommuneorganisasjonen. Det er derfor gjennom delegeringsreglement andre organer og roller får 
legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.  
 
Vurdering: 
 
Revidert delegasjonsreglement er grundig gjennomgått administrativt, og kvalitetssikret av kommuneadvokaten. 
Rådmannen anbefaler at versjon 1.5.0 vedtas som kommunens gyldige delegasjonsreglement fra kommunestyrets 
vedtak. 
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IKT-PLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2015 - 2018  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
IKT plan for Frøya kommune 2015-2018 tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
IKT plan for Frøya kommune 2015-2018 
 
Saksopplysninger:   
 
En IKT – plan skal bidra til at kommunens visjon, mål og overordnende retningslinjer kan realiseres. 
Planen skal angi retning og felles satsningsområder for de kommende årene innenfor IKT-området. 
 

 

Selv om kommunen i 2015 skal i gang med et interkommunalt samarbeid med Hitra kommune er det viktig å ha 
egne, kommunale mål for IKT tjenestene i årene som kommer.  
 
Dette er en plan som beskriver kommunens satsing innenfor IKT de nærmeste årene. 
 
Planen viser at Frøya kommune ønsker å arbeide aktivt og målrettet for å kunne utnytte IKT verktøy på best 
mulig måte i alle våre virksomheter. På denne måten kan vi yte enda bedre service til innbyggerne og brukerne.  
 
IKT har som mål å forenkle tilgangen til informasjon og tjenester. Innbyggere og næringsliv skal få tilgang til 
kvalitetssikret informasjon gjennom et bedre og raskere møte med det offentlige, og ansatte skal ha tilgang til 
velfungerende IKT-system som effektiviserer og forenkler arbeidet. 
 
Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge påpeker at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for 
forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Videre står det at egnede tjenester tilbys digitalt 
og skal være den primære måten å kommunisere med forvaltningen på.  
 
Hovedmålet er altså at innbyggere og næringsliv faktisk ønsker å ta et «digitalt førstevalg». 
 
Vurdering:  
 
Rådmannen innstiller på at kommunestyret tar vedlagte IKT plan til orientering. 
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VERTSKOMMUNEAVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG ORKDAL K OMMUNE OM 
LEGEVAKT OG LEGEVAKTSENTRAL NOVEMBER 2014 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Saken skal behandles i Hovedutvalg for drift den 25.11.14. Hovedutvalgets innstilling vil bli ettersendt 26.11.14. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Frøya kommune slutter seg til vedlagte revidering av vertskommuneavtale om 

legevaktsamarbeid og legevaktsentral og avtale om drift av legevaktsentral i 
Orkdalsregionen. 

2. De økte utgiftene for SIO-samarbeidet i 2014 som framkommer av prognose 2014 og 
ekstra utgifter til drift av legevaktsentral 2014 er lagt inn i budsjett/økonomiplan 2015-
2018 og dekkes således av familie/helses budsjett 

3. Utgiftene som framkommer i tilsendt budsjett for SIO-samarbeidet for 2015 er 
innarbeides i budsjett 2015 for familie/helse og økonomiplan for perioden 2015 -2018.  

4. I tillegg kommer kommunens utgifter til nytt nødnett. Egen sak på dette fremlegges når 
eksakte opplysninger foreligger 

 
Vedlegg: 
 
1. Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktsentral med 2 vedlegg:  

(1) Nærmere om legevaktsamarbeidet og  
(2) Om drift av legevaktsentral mellom St. Olavs Hospital HF (SOHHF) og samhandlingsenheten i 
Orkdalsregionen (SiO)  

2. SIO prognose 2014 og budsjett 2015 
 
Saksopplysninger:   
 
Vertskommuneavtaler om helsesamarbeid i Orkdalsregionen  
 
Legevakt: 
Samarbeidet omfatter drift av felles legevakt. For Frøya sin del gjelder dette på hverdager fra 20-08 og på helg 
og høytidsdager fra 20-10. Vertskommunesamarbeidet erstatter tidligere ordning etter kommunelovens § 27 nr 1 
– og det tidligere styret for ordningen utgår. 
 
Legevaktsentral: 
St. Olavs hospital helseforetak (SOHHF) har driftet legevaktsentralen i Orkdal de senere årene. Hver kommune 
har hatt egen avtale med SOHHF om legevaktsentral. Avtalen innebærer at SiO organiserer og driver 
legevaktsamarbeidet på vegne av kommunen som er med i samarbeidet.  
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Økonomiske konsekvenser  
 
Kjente utgifter pr dato til SiO -2015 jfr vedlegg: 
 

  Sengepost 
Kreftprosjekt/ 

Orkdalsmodellen 
Legevakt-

samarbeidet 
Legevakt-
sentralen 

1620 Frøya 92 000 37 000 744 000 236 000 
 
 
I tillegg er det bebudet at kommunene må dekke inn et sprik mellom kostnader og finansiering på kr 1,2 
millioner. Utgiftene til drift av legevaktsentral vil bli fordelt etter Agdenesmodellen. Utgifter for tilpasning, 
tilkobling og drift av nytt nødnett er lagt inn i avtalen. Størrelse på utgifter vedrørende nytt nødnett er ikke 
tilgjengelig ennå. Rådmannen kommer tilbake med nye opplysninger når disse foreligger. 
 
I kostnadsfordelingen til legevakt er det fortsatt hensyntatt at Frøya og Hitra kommuner har særavtaler om rabatt 
på 150 000 kr pr år for hver av kommunene (fordi vi har legevakt lokalt på kveld og helg). Utgiftene til legevakt 
er økt betydelig for å møte kvalitetskrav som bedre lokaler og tilgjengelig hjelpepersonell på vakt sammen med 
legen. 
 
Andre opplysninger til saken: 
I brev datert 25. oktober 2013 fra SOHHF til kommunene i legevaktsentralsamarbeidet beskriver SOHHF et 
sprik mellom kostnader og finansiering. Det var et ønske fra SOHHF sin side å ha en part å forholde seg til.  
 
Det har fra de involverte kommunene sin side vært satt ned et forhandlingsutvalg. Dette utvalget har bestått av 
representanter fra kommunegruppene Orkdalsregionen og Fosen, samt enkeltkommunene Surnadal og Oppdal. 
Gruppen har hatt som mandat å gå i forhandlinger med SOHHF om drift og finansiering av legevaktsentral. Det 
har vært avholdt flere møter i forhandlingsgruppen, samt et forhandlingsmøte med SOHHF. Sykehuset krever å 
få dekket differansen mellom inntekter og kostnader tilsvarende kr 1,2 millioner,- hensyntatt synergieffekten på 
kr 400.000,-  
 
Delegasjon 
Det er tatt høyde for delegasjon til den interkommunale nemda i SiO i Frøya kommunes vedtatte 
delegasjonsreglement (okt 2014) 
 
Vurdering  
 
Forhandlingsgruppen konkluderte med at kommunene ikke hadde noen reelle alternativ til drifting av 
legevaktsentral enn SOHHF. Kommunene ønsker derfor at SOHHF fortsatt skal drifte legevaktsentralen i 
Orkdal. Pr i dag omfatter dette 17 kommuner. Det er et ønske fra kommunene at SOHHF planlegger og drifter 
nytt nødnett. Rådmannen i Frøya tilslutter seg denne anbefalingen. 
 
Legevaktssamarbeidet inngås mellom 10 kommuner og Orkdal kommune som vertskommune. 
Samarbeidet styres av en interkommual nemd, hvor hver av kommunene har utpekt 2 representanter. For Frøya 
sin del er dette orfører og varaordfører. 
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SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER. ORIENTERING OM FIRE SØKNAD ER TIL FYLKESMANNEN.  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret tar søknaden til fylkesmannen til orientering. Egenandel finansiering legges inn i 
budsjettet for 2015. 
 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar søknaden til fylkesmannen til orientering. Egenandel finansiering legges inn i budsjettet for 
2015. 
 
Vedlegg: 
 
- Følgebrev skjønnsmidler Frøya 
- Søknad om tildeling av skjønnstilskudd: Samordning og videreutvikling av tverrfaglig samarbeid til det 

beste for barn og unge i Frøya. 
- Søknad om tildeling av skjønnstilskudd: Øyrekka inn i Framtida 
- Søknad om tildeling av skjønnstilskudd: Digital kommunikasjon 
- Søknad om tildeling av skjønnstilskudd: Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

 
Alle vedleggene ble sendt til fylkesmannen 15.10.2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Onsdag 15.10.2014 sendte rådmann inn 4 søknader om skjønnsmidler til fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Frøya 
kommune har anledning til å sende 3 søknader under kategorien «Søknadsskjønn». Interkommunale søknader er 
unntatt denne begrensningen. Det ble derfor også sendt en fjerde søknad.  
 
Frøya kommune sendte følgende søknader i prioritert rekkefølge: 

- Samordning og videreutvikling av tverrfaglig samarbeid til det beste for barn og unge i Frøya. 
- Øyrekka inn i Framtida 
- Digital kommunikasjon 

 
I tillegg ble det sendt en interkommunal søknad sammen med Hitra: 

- Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 
 
Prosjektet om «Samordning og videreutvikling av tverrfaglig samarbeid til det beste for barn og unge i Frøya.» 
handler om å ta tak i de dårlige skoleresultatene Frøya kommune har levert. For å øke fokus på dette er det 
ønskelig med ekstern bistand for å videreutvikle arbeidet som allerede er gjort for å løfte resultatene. Vi søker 
derfor midler til en prosjektstilling. Hovedmålet med prosjektet er å bedre våre overordnede styringssystemer og 
tverrfaglige samarbeidsarenaer, slik at den enkelte virksomhet og ansatt opplever å yte god tjenesteproduksjon i 
et samordnet fellesskap.  
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Frøya kommune har allerede gjort flere grep for å styrke skoleresultatene og har merket effekten på noen 
områder, men flere viktige områder gjenstår. Arbeidsoppgaver for en prosjektleder vil være: 

- Samordning og videreutvikling av det tverrfaglige arbeidet ved å utvikle en samordnet, helhetlig og 
forpliktende plan. 

- Bistå kommuneledelsen og virksomhetsledere i et systematisk analysearbeid og sørge for at dette blir 
integrert i det helhetlige arbeidet.  

- Støtte arbeidet med en revidering av oppvekstsektorens «tidlig innsats»-plan 
 
Frøya kommune søker om støtte på 500 000,- for dette mens den kommunale egenfinansieringen er 1 950 000,-. 
Denne søknaden er førsteprioritet blant søknadene. 
 
Søknaden som har andreprioritet er en oppfølging av folkemøtet på Mausund og det engasjementet som er rundt 
å snu den negative befolkningsutviklingen i øyrekka. Dette prosjektet har fått arbeidstittelen Øyrekka inn i 
Framtida og er inspirert av Frøya inn i Framtida. Hovedmålet med prosjektet er å stanse og snu 
befolkningsnedgangen i øyrekka. Dette skal nås ved hjelp av 5 delmål: 

- Ansette en prosjektkoordinator. 
- Bedre bolyst og bo-muligheter i øyrekka. 
- Ha tilstrekkelig god kommunikasjon i øyrekka for å kunne oppretthold bosetting. 
- Næringsutvikling 
- Økt samarbeid i øyrekka 

 
Denne prosjektprofilen er valgt fordi en slik organisasjonsmodell var en suksess for prosjektet Frøya inn i 
Framtida. Fordi det førte til dedikert fokus på oppgavene og stor gjennomføringskraft. Under hvert delmål er det 
foreslått en rekke tiltak. Alle tiltakene er utarbeidet på bakgrunn av tilbakemeldingene på folkemøtet. Dette 
innebærer for eksempel utredning av veiforbindelse, fokus på kommunikasjonsproblemer osv.. Se vedlagt 
prosjektplan for mer info. Totalrammen på prosjektet er 2 400 000,-. Frøya kommune søker fylkesmannen om 
midler på 1 200 000,- Frøya kommune og Frøyasamfunnet står for resten av finansieringen. Det inkluderer 
egeninnsats. Det er tiltenkt at Frøya kommune skal garantere for en finansiering på 700 000,- til prosjektet, men 
at egenandelen til kommunen senkes ved å søke andre støtteordninger og be lokalt næringsliv om støtte. I 
skrivende stund er ikke annen finansiering på plass. 
 
Søknad med tredjeprioritet er digital kommunikasjon. Krav om digital kommunikasjon som hovedregel når 
forvaltningen kommuniserer med andre gjør at Frøya kommune må gjøre store investeringer og anskaffelser av 
nye systemer og verktøy for å være i stand til å oppfylle dette kravet. Kommunen investerer i løpet av 2015 mye 
for å få den digitale kanalen ut fra kommunen til å bli en realitet, men dette løser ikke utfordringer knyttet til 
kommunikasjonen inn til kommunen samt mellom kommunen og samarbeidskommuner som vi har 
interkommunale samarbeid med. Kommunen har per i dag noen få digitale skjema (flere planlegges lansert i 
2015), e-postmottak og facebookside kommer under kategorien digital kommunikasjon. Kommunen ønsker at 
innbyggerne selv skal få velge kommunikasjonsform enten via chat, sms, sosiale medier, videokonferanse, 
telefoni eller personlig oppmøte. 
 
Frøya kommune har som målsetning at vi innen 2016 har system/verktøy på plass for at innbyggerne i 
kommunen og andre som ønsker en dialog med oss, selv skal få velge på hvilken måte dette skal skje. Digital 
kanaler skal etableres og kommunen selv skal ikke legge begrensninger på hvilke veier man har inn til den 
offentlige forvaltningen. Frøya kommunes svar på detter er å gå til anskaffelse av en komplett 
kommunikasjonsløsning som ivaretar alle digitale kanaler og former for digital kommunikasjon både internt og 
ekstern. Både henvendelser inn til kommunen og ut i fra kommunen. En slik løsning vil også kunne løse interne 
kommunikasjonsproblemer ut i mot øyrekka som i verste fall må ty til overnatting på hotell om de skal delta i et 
møte på fast-Frøya. Kommunikasjon også opp mot samarbeidskommunene og andre offentlige virksomheter er 
en stor gevinst for kommunen som helhet. Dette vil bety gevinst i mer effektivitet for kommunen som frigjør 
mye tid og ressurser til å ivareta innbyggerne våre. 
 
Søknad om digital kommunikasjon har en totalkostnad på 1 208 575,-. Det søkes om 300 000,- og Frøya 
kommune har en egenfinansiering på 908 575,-. Noen av de store kostandene i dette prosjektet er ansettelse av 
en prosjektleder i 50 % stilling, innkjøp av nytt kommunikasjonssystem og årlige driftsutgifter på leie av utstyr, 
servere og supportavgift. Kostnader som drift og offentlige anskaffelser kan ikke skjønnsmidler støtte. Derfor er 
beløpet det søkes om kun en liten andel av totalkostnadene. 
 
Siste søknad kommer utenom rangeringer av søknader fordi den er interkommunal og har fått navnet 
«Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi»: Frøya og Hitra innførte i 2014 hverdagsrehabilitering i 
kommunene. Vi ønsker i 2015 å videreutvikle dette til å også gjelde velferdsteknologi. Prosjektet skal bygge på 
samhandlingsreformens målsettinger om helsefremmende arbeid, forebyggende tjenester, tidlig innsats og ytelse 
av tjenester der folk bor.  



Saknr: 145/14 

Andelen eldre øker, samt utfordringer med tanke på tilstrekkelig fagpersonell. Som et ledd i vårt videre prosjekt 
ønsker vi også å prøve ut oppsøkende forebyggende hjemmetjenester for å fange opp innbyggernes 
rehabiliteringsbehov på et tidlig tidspunkt. 
 
Hverdagsmestring er en tverrfaglig arbeidsmetode som har gitt oss gode tilbakemeldinger som vi ønsker å 
videreutvikle. Kommunen ønsker å ta velferdsteknologi inn i tankesettet 
hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering, hvor vi spør «Hva er viktig for deg nå?» som et godt utgangspunkt for 
innføring av teknologiske løsninger som kan avlaste et presset helsevesen som skal fremme mulighetene for 
selvstendighet hos bruker. Målsettingen er å utvikle modellen til å også gjelde andre tjenesteområder (psykisk 
helsearbeid, tjenester for funksjonshemmede). Ergo- og fysioterapeuter, hjemmetjenesten og IKT-personell 
kommer til å være nøkkelpersoner og skal samarbeide om å finne løsninger. Kommunen ser behovet for å ansette 
prosjektleder som kan videreføre hverdagsmestringstankegangen og implementere velferdsteknologiske 
løsninger. Det er inngått samarbeid med HIST (avd. for sykepleierutdanningen) om at prosjektet skal føre til en 
forskningsartikkel. 
 
Prosjektet har en totalramme på 1 000 000,- hvor kommunene bistår med 50 % egenfinansiering og det søkes 
fylkesmannen om 500 000,-. For Frøya kommune betyr et en kostnad på 250 000,- Denne søknaden ble 
behandlet i interkommunal nemnd i slutten av oktober (ikke behandlet i skrivende stund) og sendes videre derfra 
til behandling i kommunestyret. Dette prosjektet er tatt med i saksfremlegget som en del av orientering om alle 
søknadene.  
 
Vurdering:  
 
Alle disse 4 områdene det søkes om midler til er viktige temaer som vi ser en mulighet til å styrke arbeide med 
ved hjelp av midler fra fylkesmannen. Fellesnevner for alle fire søknaden er at det innebærer å få ansatt noen 
som jobber i en prosjektstilling. Dette vil bidra til å løfte arbeidet med hvert enkelt tema og holde fokus. 
Egenfinansiering for alle prosjektene legges inn i budsjettet for 2015. 
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PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015 - 2016  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015 – 2016, med følgende prioriterte 

prosjekter: 
1. HAMOS IKS 
2. DalPro IKS 
3. Trøndersk kystkompetanse 

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen dersom forutsetningene endres, eller 
dersom mulighetene for samarbeid med andre eiere tilsier dette. 

3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll.  

 
Vedlegg: 
 
Plan for selskapskontroll 2015 – 2016 
Særutskrift sak 31 – 14 Plan for selskapskontroll  
 
Saksopplysninger:  
 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte plan for selskapskontroll 2015 – 2016. 
Jeg viser til vedtaket i kontrollutvalget og vedlagte særutskrift og ber på vegne av utvalget om at planen legges 
fram for kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015 – 2016, med følgende prioriterte prosjekter: 

1. HAMOS IKS 
2. DalPro IKS 
3. Trøndersk kystkompetanse 

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen dersom forutsetningene endres, eller dersom 
mulighetene for samarbeid med andre eiere tilsier dette. 

3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.  
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REFERATSAK  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatet tas til orientering.  
 
Vedlegg: 
 
Oversendelse av sak 29-14 til komunestyret. 
Særutskrift sak 29-14 Møteoffentlighet i Frøya kommune.  
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Forslag til vedtak: 
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RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
Forslag til vedtak: 
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Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/1421    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.10.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 30.10.14 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 30.10.14. 
 
 
 
 
 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret: 
Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

Møtedato: 
30.10.2014 

Møtetid: 
10.00 – 12.10 

Av utvalgets medlemmer møtte 
22 av 23  

Fra og med sak:  122/14 
Til og med sak:  135/14 
 

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 - 2015 
 
Arbeiderpartiet:  
Berit Flåmo 
Kristin Reppe Storø 
Vida Zubaite-Bekken 
Helge Borgen 
Gunn Heidi Hallaren 
Frode Reppe 
Eli Ann Karlsen 
Pål Terje Bekken 
Elin A. Wahlvåg 
Torill Pettersen 
 
 

Sosialistisk Venstreparti: 
Ola Vie 
 
Fremskrittspartiet:  
Olaf Reppe 
Jarl Arthur Dyrvik 
Vivian Dolen Sørdal 
Aleksander Søreng 
Peggy Alise Johansen 
 

Høyre: 
Martin Nilsen 
Heidi Glørstad Nielsen 
 
Senterpartiet: 
Bjørnar Espnes 
 
Venstre: 
Arvid Hammernes 
Vibeke Franck Sehm  
Edvin Paulsen  
Lillian Holm 

 
Faste representanter med forfall: 
 
Arbeiderpartiet:  
Berit Flåmo 
Kristin Reppe Storø 
Elin A. Wahlvåg 

Fremskrittspartiet:  
Olaf Reppe 
Jarl Arthur Dyrvik 
Vivian Dolen Sørdal 
 

Venstre: 
Vibeke Franck Sehm  
Edvin Paulsen  
 

 
Vararepresentanter som møtte: 
 
Arbeiderpartiet:  
Ann Kristin Kristoffersen 
Torbjørn Tasraldsen 
Tore Myrseth 

Fremskrittspartiet:  
Stig Dyrvik 
Terje Grytvik 
 

Venstre: 
Ola Grønskag 
Ingrid Skjærstein Johansen 
 

 
Merknader:  
 
1.  Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.  
2.  Repr. Helge Borgen ble enstemmig valgt som settevaraordfører. 
3. Sakene 134/14 og 145/14 ble behandlet før sak 132/14.  Protokollen er ført som om sakslista ble ført. 

 
Underskrift:  
 

Martin Nilsen  Pål Terje Bekken 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 

Janne Andersen  
Sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 
 
Utvalg  : Kommunestyret 
Møtedato: 30.10.2014 
 
SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
  Innhold 
 
122/14 14/1325   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.09.14  

 
123/14 08/1432   
 REGULERINGSENDRING HÅLAHAUAN - SLUTTBEHANDLING  

 
124/14 14/1149   
 POLITIREFORMEN - NY REGIONMODELL FOR REGION 2 OG 3   

 
125/14 14/1256   
 FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I  FRØYA 

KOMMUNE FOR 2015  
 

126/14 14/271   
 FELLES IKT TJENESTE FOR FRØYA OG HITRA KOMMUNER  

 
127/14 14/1233   
 EVALUERING AV LEGEVAKTSAMARBEIDET - LEGEVAKTEN FOR  HITRA OG 

FRØYA (LHF) OG LEGEVAKTEN I ORKDALSREGIONEN (LIO)  
 

128/14 14/582   
 SAMFUNNSMEDISIN - ØKNING AV KOMMUNAL LEGEÅRSVERK  

 
129/14 14/1227   
 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 - FAS TSETTING AV 

VALGDAG  
 

130/14 14/1228   
 FULLMAKT TIL VALGSTYRET VEDR. OPPNEVNING AV MEDLEM MER TIL 

STEMMESTYRENE  
 

131/14 14/1229   
 FULLMAKT TIL VALGSTYRET VEDR. OPPDATERING/ENDRING AV 

VALGKRETSER  
 

132/14 14/1326   
 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 
133/14 14/1327   
 RÅDMANNENS ORIENTERING  

 
134/14 14/1335   
 KONSESJONSVEDERLAG FOR NYE OPPDRETTSTILLATELSER I 2014  

 
135/14 14/1346   
 REFERATSAK  
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122/14  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.09.14  
 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte 25.09.14 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 25.09.14 godkjennes som framlagt. 
 
  
123/14  
REGULERINGSENDRING HÅLAHAUAN - SLUTTBEHANDLING  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplan for Holahaugan boligområde med plankart og 
bestemmelser datert hhv. 22.05.14 og 23.05.14. 
Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14 
 
Enstemmig.  
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplan for Holahaugan boligområde med plankart og bestemmelser 
datert hhv. 22.05.14 og 23.05.14 
Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14 
 
Enstemmig.  
 
  
124/14  
POLITIREFORMEN - NY REGIONMODELL FOR REGION 2 OG 3  
 
 
Vedtak: 

 
1. Frøya kommune viser til forslag til ny regionmodell for Region 2 og 3 i Sør-Trøndelag politidistrikt. 
2. Frøya kommune har ikke vært kjent med arbeidet med ny regionmodell og er overrasket over at det 

nå legges opp til endringer innad i politidistriktet før resultatet av ny politireform i kjølvatnet av 
22.juli-kommisjonen foreligger. 
Frøya kommune synes det er merkelig at Frøya lennsmannskontor ikke har vært representert i 
prosjektgruppa.  

3. Frøya kommune ønsker primært at eventuell ny regionmodell vurderes etter at politireformen er 
endelig vedtatt, og at struktur og bemanning foreløpig opprettholdes på dagens nivå. 

4. I rapporten vedr. ny regionmodell går det fram at Frøya lensmannsdistrikt opprettholdes med egen 
lensmann, og det argumenteres med at den nye modellen vil styrke den politioperative beredskapen 
og dermed også gi kortere responstid. Det er i så fall positivt.  

5. Det fremgår av rapporten at Frøya og Hitra skal ha forvaltningsoppgavene for alle 
lensmannsdistriktene i region 2. Frøya kommune er redd disse oppgavene vil kreve uforholdsmessig 
mye tid, og forutsetningen må være at bemanningen styrkes. 

6. Frøya kommune er betenkt over forslaget om at forlikssaker sentraliseres. Forlikssaker henger ofte 
sammen med straffesaker, og distriktskontorene vil miste verdifull kompetanse. 
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7. Frøya lensmannskontor skal på papiret ha 5 stillinger. I dag er det i praksis bare 4. Frøya kommune 
ber om at bemanningen ved Frøya lensmannskontor styrkes, også med bakgrunn i at politidistriktet 
tilføres inntil 15 nye stillinger i 2015, jfr. forslag til statsbudsjett. 

 
Enstemmig. 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Frøya kommune viser til forslag til ny regionmodell for Region 2 og 3 i Sør-Trøndelag politidistrikt. 
2. Frøya kommune har ikke vært kjent med arbeidet med ny regionmodell og er overrasket over at det nå 

legges opp til endringer innad i politidistriktet før resultatet av ny politireform i kjølvatnet av 22.juli-
kommisjonen foreligger. 

3. Frøya kommune synes det er merkelig at Frøya lennsmannskontor ikke har vært representert i 
prosjektgruppa.  

4. Frøya kommune ønsker primært at eventuell ny regionmodell vurderes etter at politireformen er endelig 
vedtatt, og at struktur og bemanning foreløpig opprettholdes på dagens nivå. 

5. I rapporten vedr. ny regionmodell går det fram at Frøya lensmannsdistrikt opprettholdes med egen 
lensmann, og det argumenteres med at den nye modellen vil styrke den politioperative beredskapen og 
dermed også gi kortere responstid. Det er i så fall positivt.  

6. Det fremgår av rapporten at Frøya og Hitra skal ha forvaltningsoppgavene for alle lensmannsdistriktene 
i region 2. Frøya kommune er redd disse oppgavene vil kreve uforholdsmessig mye tid, og 
forutsetningen må være at bemanningen styrkes. 

7. Frøya kommune er betenkt over forslaget om at forlikssaker sentraliseres. Forlikssaker henger ofte 
sammen med straffesaker, og distriktskontorene vil miste verdifull kompetanse. 

8. Frøya lensmannskontor skal på papiret ha 5 stillinger. I dag er det i praksis bare 4. Frøya kommune ber 
om at bemanningen ved Frøya lensmannskontor styrkes, også med bakgrunn i at politidistriktet tilføres 
inntil 15 nye stillinger i 2015, jfr. forslag til statsbudsjett. 

 
Enstemmig.  

  
125/14  
FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA KOMMUNE FOR 2015  
 
 
Vedtak: 
 
1. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer, betalingssatser vedtas slik det framgår av vedlagt 

betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2015.  
 
2. Det foreslås følgende betalingssatser: 

• Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av 
Stortinget.  

• Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3 %.  
• Pris for kjøp av enkeltdager i barnehagen økes med 3 %. 
• Ordning med søskenmoderasjon endres ikke.  
• Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3 %. 
• Kostpris Sistranda skole økes med 3 %. 
• Pris på kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes med 3 %. 

Emballasje er inkludert.  
• Elevavgift i kulturskolen økes med 3 %. 
• Gratis trygghetslalarm videreføres. 
• Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3 %. 
• Erstatningssatser ved Frøya bibliotek økes med 3 %. 
• Billettpriser ved Frøya kino økes med 3 %. 
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• Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kultur- og kompetansesenter endres 
ikke.  

• Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester endres ut 
i fra satser som fremkommer i Statsbudsjettet for 2015. 

• Betalingssatser for Dagsenter v/Kysthaven økes med 3 %.  
• Betalingssatser og gebyrregulativ for slamtømming økes med 3 %. 

 
3. Forslag til satser for betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2015 

legges ut på høring og vedtas endelig i kommunestyret 30. oktober.  
 

Vedtatt.  
 
Kommunestyrets behandling i møte 30.10.14: 
 
Rådmannen fremmet følgende tilleggspunkt da betalingssatser for Dagsenteret var uteglemt:  
 
«Betalingssatser for Dagsenter v/Kysthaven økes med 3 %.» 
 
Borgerlig gruppe v/Aleksander Søreng fremmet følgende forslag til nytt pkt.: 
 
«Betalingssatser og gebyrregulativ for slamtømming økes med 3%.» 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling med rådmannens tilleggspkt: Enstemmig. 
Borgelig gruppe sitt forslag til nytt pkt:  Vedtatt med 12 mot 10 stemmer, avgitt Sv og Ap 

unntatt Eli Ann Karlsen 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer, betalingssatser vedtas slik det framgår av vedlagt betalingssatser 

og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2015.  
 
2. Det foreslås følgende betalingssatser: 

• Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget.  
• Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3 %.  
• Pris for kjøp av enkeltdager i barnehagen økes med 3 %. 
• Ordning med søskenmoderasjon endres ikke.  
• Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3 %. 
• Kostpris Sistranda skole økes med 3 %. 
• Pris på kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes med 3 %. Emballasje 

er inkludert.  
• Elevavgift i kulturskolen økes med 3 %. 
• Gratis trygghetslalarm videreføres. 
• Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3 %. 
• Erstatningssatser ved Frøya bibliotek økes med 3 %. 
• Billettpriser ved Frøya kino økes med 3 %. 
• Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kultur- og kompetansesenter endres ikke.  
• Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester endres ut i fra 

satser som fremkommer i Statsbudsjettet for 2015. 
 

3. Forslag til satser for betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2015 legges ut på 
høring og vedtas endelig i kommunestyret 30. oktober.  

 
Enstemmig.  
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126/14  
FELLES IKT TJENESTE FOR FRØYA OG HITRA KOMMUNER  
 
 
Vedtak: 

 
1. Det skal etableres en felles IKT-tjeneste for kommunene Frøya og Hitra. Etableringstidspunktet 

settes når administrasjonen har utarbeidet en trinnvis framdriftsplan for arbeidet,  der målet er at 
kommunene får en fullstendig integrasjon og samordning av alle IKT-baserte systemer i Hitra og 
Frøya kommuner. 

2. Det etableres felles datarom for Frøya og Hitra kommuner på Hitra / Hitra rådhus 
3. Som vertskommune for den felles IKT tjenesten velges Hitra kommune. Relevant avtaleverk mellom 

kommunene utarbeides. 
4. Felles kostnader knyttet til integrasjon gjennomføres innenfor en ramme for 2015 på totalt 1 Mkr, 

der kommunene dekker 50 % hver. Kommunene tar høyde for dette i økonomiplanarbeidet. 
5. Arbeidet gjennomføres etter samme strategi som ble utredet for IKT-samarbeidet i 

Orkdalsregionen. 
6. Det forusettes at både Frøya og Hitra kommuner gjør samme vedtak. 
 
Enstemmig.  
 
Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra sin innstilling til kommunestyret: 

 
1. Det skal etableres en felles IKT-tjeneste for kommunene Frøya og Hitra. Etableringstidspunktet settes når 

administrasjonen har utarbeidet en trinnvis framdriftsplan for arbeidet, der målet er at kommunene får en 
fullstendig integrasjon og samordning av alle IKT-baserte systemer i Hitra og Frøya kommuner. 

2. Det etableres felles datarom for Frøya og Hitra kommuner på Hitra / Hitra rådhus 
3. Som vertskommune for den felles IKT tjenesten velges Hitra kommune. Relevant avtaleverk mellom 

kommunene utarbeides. 
4. Felles kostnader knyttet til integrasjon gjennomføres innenfor en ramme for 2015 på totalt 1 Mkr, der 

kommunene dekker 50 % hver. Kommunene tar høyde for dette i økonomiplanarbeidet. 
5. Arbeidet gjennomføres etter samme strategi som ble utredet for IKT-samarbeidet i Orkdalsregionen. 
6. Det forusettes at både Frøya og Hitra kommuner gjør samme vedtak. 
 
Hovedutvalg for drift tar saken til orientering.  
 
  
127/14  
EVALUERING AV LEGEVAKTSAMARBEIDET - LEGEVAKTEN FOR HITRA OG FRØYA (LHF) 
OG LEGEVAKTEN I ORKDALSREGIONEN (LIO)  
 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret i Frøya og Hitra tar utført evaluering til orientering.  
2. Den interkommunale Felles nemnd for helse og omsorg Frøya og Hitra bes følge utviklingen i 

legevaktsamarbeidet videre. 
3. Rådmannen i Frøya og Hitra kommune bes: 

- Samarbeide med leger og helsepersonell ved de lokale legekontorene om tiltak slik at publikums 
og samarbeidsparters fornøydhet i kontakt med den lokale legevakten blir enda bedre.   

- Vurdere behov for tiltak lokalt som følge av tilsynet med LIO 
- Iverksette ytterligere tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere og annet relevant 

høyskoleutdannet personell slik at den døgnkontinuerlige helsefaglige kompetansen styrkes i 
helse- og omsorgstjenestene i kommunene Frøya og Hitra.  
 

Enstemmig. 
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Felles folkevalgt nemnd sin innstilling til kommunestyrene i Frøya og Hitra: 
 
1. Kommunestyret i Frøya og Hitra tar utført evaluering til orientering.  
2. Den interkommunale Felles nemnd for helse og omsorg Frøya og Hitra bes følge utviklingen i 

legevaktsamarbeidet videre. 
3. Rådmannen i Frøya og Hitra kommune bes: 

- Samarbeide med leger og helsepersonell ved de lokale legekontorene om tiltak slik at publikums og 
samarbeidsparters fornøydhet i kontakt med den lokale legevakten blir enda bedre.   

- Vurdere behov for tiltak lokalt som følge av tilsynet med LIO 
- Iverksette ytterligere tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere og annet relevant høyskoleutdannet 

personell slik at den døgnkontinuerlige helsefaglige kompetansen styrkes i helse- og omsorgstjenestene 
i kommunene Frøya og Hitra. Tilsynsrapport fra Fylkesmannen etter tilsyn med legevakten i 
Orkdalsregionen (LIO) bes lagt fram for kommunestyret når denne foreligger. 
 

Enstemmig. 
 

 
  
128/14  
SAMFUNNSMEDISIN - ØKNING AV KOMMUNAL LEGEÅRSVERK  
 
 
Vedtak: 
 
1. For hver av kommunene Hitra og Frøya økes kommunal andel legestillinger med 6 timer per uke, 

tilsvarende 16 %, - dvs totalt 32 % stilling til sammen for de 2 kommunene, - med virkning fra 
01.01.15 

2. Legestillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin i begge kommunene.  
3. Frøya kommune settes som vertskommune.  
4. Økningen i utgifter legges inn i kommunenes økonomiplan 2015 – 2019. 
5. Som en forutsetning for endelig vedtak i hver kommune, er at den andre kommunen gjør et 

likelydende vedtak. 
 
Enstemmig. 
 
Felles folkevalgt nemnd sin innstilling til kommunestyrene i Frøya og Hitra: 
 
1. For hver av kommunene Hitra og Frøya økes kommunal andel legestillinger med 6 timer per uke, 

tilsvarende 16 %, - dvs totalt 32 % stilling til sammen for de 2 kommunene, - med virkning fra 01.01.15 
2. Legestillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin i begge kommunene.  
3. Frøya kommune settes som vertskommune.  
4. Økningen i utgifter legges inn i kommunenes økonomiplan 2015 – 2019. 
5. Som en forutsetning for endelig vedtak i hver kommune, er at den andre kommunen gjør et likelydende 

vedtak. 
 
Enstemmig. 
 
  
129/14  
KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 - FAST SETTING AV VALGDAG  
 
 
Vedtak: 
 
Valgdagen er i statsråd vedtatt lagt til mandag 14. september 2015. 
Frøya kommune vedtar å avholde valgting ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, også på søndag 
13. september i flg. stemmekretser på Frøya: 

• Øyrekka   
• Sistranda stemmekrets  

 
Enstemmig.  
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Forslag til vedtak: 
 
Valgdagen er i statsråd vedtatt lagt til mandag 14. september 2015. 
Frøya kommune vedtar å avholde valgting ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, også på søndag  
13. september i flg. stemmekretser på Frøya: 

• Øyrekka   
• Sistranda stemmekrets  

 
  
130/14  
FULLMAKT TIL VALGSTYRET VEDR. OPPNEVNING AV MEDLEMM ER TIL 
STEMMESTYRENE  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommunestyre gir valgstyret fullmakt til å oppnevne medlemmer og  
varamedlemmer til stemmestyrene, og blant disse, velge leder og nestleder. 
 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre gir valgstyret fullmakt til å oppnevne medlemmer og  
varamedlemmer til stemmestyrene, og blant disse, velge leder og nestleder. 
 
  
131/14  
FULLMAKT TIL VALGSTYRET VEDR. OPPDATERING/ENDRING A V VALGKRETSER  
 
 
Vedtak: 
 
• Kommunestyret gir Valgstyret fullmakt til å vedta oppdatering evt. endring av valgkretser ved 

kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015. 
 
• Kommunestyret gir valgstyret fullmakt til å fastsette tidspunkt for stemmegivning på valgdag(ene).  

 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
• Kommunestyret gir Valgstyret fullmakt til å vedta oppdatering evt. endring av valgkretser ved 

kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015. 
 
• Kommunestyret gir valgstyret fullmakt til å fastsette tidspunkt for stemmegivning på valgdag(ene).  
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132/14  
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
INTERPELLASJON FRA FRØYA HØYRE V/ Heidi Glørstad Ni elsen 
 
Godshåndteringen til og fra øyrekka. 
 
Det har vært ekstra stort fokus på øyrekka og beboernes livsgrunnlag denne sommeren, både når det gjelder 
persontransport, parkeringsplasser, venterom og sist men ikke minst transport av varer til og fra øyrekka. 
Det mest kritiske ved varetransport er transport av dagligvarer til øyrekka. Melk, brød og andre dagligvarer står 
utildekket på kai i påvente av transport mellom varebil og ferge.  For denne sesongen er det inngått midlertidig 
avtale mellom Seashell og Sør-Trøndelag fylkeskommune om håndtering av fiskevarer. Løsningen på 
godstransport til og fra øyrekka er etter vår oppfatning langt fra løst på en tilfredsstillende måte og vi opplever at 
folk i øyrekka, leverandører av varer og transportører er frustrerte over situasjonen. Vi trenger å få på plass gode 
og varige måter å håndtere dette på, og det bør vi sørge for innen kort tid. Vi kan ikke være bekjent med å ha en 
ordning som ikke server folket i øyrekka bedre enn det som er tilfellet i dag. 
Det er blitt forespeilet/foreslått en håndtering av godset til øyrekka, ved å gå til leie av en «godsterminal». Frøya 
Høyre foreslår å utrede denne mulighet og å søke samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune i denne saken. 
Sammen kan vi finne ei god og langsiktig løsning for håndtering av varer og gods. 
Forslag: 
1. Frøya kommunestyre ber rådmannen fremme en sak til neste kommunestyret med utredning om denne saken. 
2. Rådmannen bes også å utrede muligheten for deling av kostnadene mellom Frøya kommune og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune i denne saken. 
 
Svar fra ordfører Berit Flåmo: 
 
Trafikkrådet har ved flere anledninger tatt opp godshåndteringen til/fra øyrekka med AtB, Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune og FosenNamsos Sjø.  Dessverre er ikke gods inkludert i det anbudet som ligger til grunn for de 
nye rutene, da det er godsbefrakteren som har ansvar for godset frem til mottaker. Dette har vært en utfordring, 
da særlig med tanke på Nordværa og fiskeleveranser herfra. I tillegg har man ikke kjøleanlegg på Dyrøya, noe 
som også medfører utfordringer da spesielt i sommerhalvåret. 
Fylkeskommunen har til slutt lyktes å få til en avtale med SeaShell for fisk fra øyrekka, men fremdeles er ikke 
situasjonen optimal for godstransport. Dette gjelder ikke minst godstransport utover.  
 
Det ble derfor den 09.09.2014 avholdt et møte mellom representanter fra Trafikkrådet i Frøya og fra 
næringslivet i øyrekka, samt AtB, Sør-Trøndelag fylkeskommune og FosenNamsos Sjø. På møtet ble det fra 
FosenNamsos Sjø understreket at de skal frakte gods innenfor fastlagte rammer og kontrakter. De mener at 
justering av rutetider kan løse mange av utfordringene når det gjelder gods. Det er imidlertid stor variasjon av 
godsmengde sommer og vinter, og det blir ventetider for ferge når den må vente på at godsbilen skal levere 
varer. Det er derfor ikke bare tilstrekkelig lager/kjølelager som er løsningen, men at rutetidene i større 
grad tilpasses næringslivets behov for når varene ankommer Dyrøy og må være på plass i øyrekka. 
Det er fra AtB uttrykkelig sagt fra at den ruta som nå gjelder, ikke vil bli endret før 1. april 2015. Vi går 
imidlertid inn mot en kaldere årstid, slik at kjølebehovet ikke blir så stort i de nærmeste månedene. 
Det er fra næringslivet i øyrekka bedt om at man ser på endringer i ruteopplegget fra 01.04.2015  for bedre å 
tilpasse godsstrømmen. Det er derfor et ønske at ferga må ha avgang fra Dyrøya på mandag og fredag kl. 08.30, 
dette for at varene til butikkene kommer utover langt tidligere enn det som er tilfelle med dagens ruteopplegg. 
Det er imidlertid et ønske fra AtB at et slikt ruteopplegg bør være mandag og torsdag på grunn av 
arbeidstidsbestemmelse.  
 
Dette er ikke ønskelig fra øyrekka. 
 
Fosen Gods, Coop Mausund og Coop Sula skal arbeide opp mot Coop sentralt og Tine om disse ruteendringene 
som først kan igangsettes fra 01.04.15. 
Ordfører, sammen med Trafikkrådet, vil selvsagt følge opp de utfordringene en har med godstransporten, slik at 
en ved neste ruteendring 01.04.2015 vil ha et ruteopplegg som er mer tilpasset befolkningen og næringslivets 
behov for gods til/fra øyrekka. 
Det vil også bli satt fokus på den manglende kjøling av ferskvarer en har både ved ferjeleiet på Dyrøy og 
ombord på Frovær. Her må det finnes løsninger før våren/sommeren neste år.  
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Fra kommunens side vil det derfor bli tatt et initiativ overfor fylkeskommunen for om mulig å få på plass et 
kjøleanlegg på Dyrøya til neste vår, enten som en integrert del i et venterom, eller som en kjølecontainer. Det vil 
imidlertid fra ordfører sin side bli pekt på at dette må være et hovedansvar for fylkeskommunen, så lenge dette er 
et fylkeskommunalt samband. 
 
1. Frøya kommunestyre ber rådmannen fremme en sak til neste kommunestyret med utredning om denne saken. 
 
Svar på spørsmål 1: 
 
Ordfører er enig i at vi skal bestille en sak til rådmannen. Ikke for å utrede saken, men for å komme med en 
henstilling fra kommunestyret om at fylkeskommunen får på plass kjøleanlegg på Dyrøya, og at rutetidene er 
tilpasset godsstrømmen fra 01.04.15. 
 
Svar på spørsmål 2: 
 
2. Rådmannen bes også å utrede muligheten for deling av kostnadene mellom Frøya kommune og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune i denne saken. 
 
Svar på spørsmål 2: 
 
Når det ellers gjelder kostnader, så er dette helt klart fylkeskommunens ansvar.  
Ordfører mener derfor at vi ikke skal utrede kostnadsdeling, men stille krav til fylkeskommunen om at 
nødvendige tiltak blir prioritert og gjennomført. 
 
Berit Flåmo 
Ordfører 
 
Repr. Arvid Hammernes: Det er godt at Frøya Høyre tar opp sak som er aktuell for øyrekka. Er ikke fornøyd 
med ordførerens svar. Ønsker at kommunestyret bestiller sak til rådmann. Mener at det er behov for utredning og 
deretter en politisk behandling.  
 
Repr. Helge Borgen: Dette er et kjent problem. Synes at ordføreren har tatt tak i dette på en ordentlig måte. 
Anbefaler at alle går for den bestillingen som ordfører har gitt til rådmann. 
 
Ordfører Martin Nilsen: Ønskelig at hele godsstrømmen utredes.  
 
Repr. Bjørnar Espnes: Er enig i at det nå er uaktuelt å snakke om kostnadsfordeling. Ønsker også at hele 
godsstrømmen utredes. Vi må tilrettelegge hvis vi skal ha en befolkning i øyrekka. 
 
Interpellant Heidi Glørstad Nielsen: Ønsker å beholde pkt.1 med presisering og stryke pkt. 2.  
 
Frøya kommunestyre ber rådmannen fremme en sak til neste kommunestyret med utredning om 
godshåndtering til og fra øyrekka. 
 
Votering: 
Ordførerens forslag: Falt med 18 mot 4 stemmer 
Interpellantens forslag:  Vedtatt med 18 mot 4 stemmer avgitt fra Pål Terje Bekken, Ann Kristin  
   Kristoffersen, Gunn Heidi Hallaren og Torbjørn Taraldsen 
 
Ordføreren orienterte om følgende saker: 
 
• Orienterte om møte mellom en del kommuner som var på Hitra i forbindelse med åpning av Kysthavna.  

Hyggelig møte som Hemne kommune hadde tatt initiativet til. Hver kommune fikk mulighet til å presentere 
seg selv og hvor de var i prosessen vedr. den nye kommunereformen.  

• Noen kommuner hadde kommet veldig langt og har allerede lagt strategier.  
Det ble ikke gjort noen vedtak, skal møtes i desember igjen.  
Frøya kommune har valgt å ta med ungdomsrådet inn i prosessen som eneste kommune.  

• Varordføreren refererte fra regionsmøte i Orkdalsregionen hvor Rv 714, Lakseveien er i fokus. 
Kommunereformen ble også diskutert der kommunene fikk komme med synspunkter. Delte meninger. 
Strategisk styringsgruppe har møte vedr. kommunereformen 4. november, etter formannskapsmøtet.  

• Felles julebordet med Hitra kommune er avlyst.  
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133/14  
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
Rådmannen orienterte om følgende saker: 
 
• Ansettelsesstopp i Frøya kommune grunnet betydelig inntektssvikt. Vakante stillinger skal vurderes av 

rådmannen før evt. tilsetting. 
Jobber mye med budsjett for tiden.  

• Status Nordskag oppvekstsenter: Elevene flytter over til Nabeita oppvekstsenter 10. november. Ønsker å gi 
en stor takk til virksomhetsleder Tove Karlsen ved Nabeita oppvekstsenter for hvordan hun har håndtert 
situasjonen og tatt i mot elevene på.  

• Samfunnsplana. Er i gang med temamøter. Innbyggerne får delta. Positive tilbakemeldinger. Oppfordrer 
kommunerepresentanter til også å stille.  
Møtene er nå lagt til torsdager for å imøtekomme transport tilbake til øyrekka. 
Idrettskonferanse førstkommende mandag kl. 18.00.  

 
Repr. Aleksander Søreng:: Hvorfor er det inntektssvikt i Frøya kommune? 
Rådmann Svanhild Mosebakken: Jobber med å se hva det kommer av. Skal komme med en redegjørelse til 
formannskapet den 13. og 14. november.  
Presiserer at det er svikt i forhold til budsjett og hva som var forventet.  
 
  
134/14  
KONSESJONSVEDERLAG FOR NYE OPPDRETTSTILLATELSER I 2 014  
 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret i Frøya kommune slutter seg ikke til modell for fordeling av vederlag for tildeling 

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

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

 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret i Frøya kommune slutter seg ikke til modell for fordeling av vederlag for tildeling av 

grønne oppdrettstillatelser i 2014 slik den ble foreslått av Strategigruppen i Kysten er klar 26.08.14.  
2. Etter kommunestyrets oppfatning følger ikke avtaleforslaget i tilstrekkelig grad opp regjeringens 

ambisjoner om å gi vertskommunene en større andel av salgsinntektene ved nye oppdrettskonsesjoner. 
 
  
135/14  
REFERATSAK  
 
Vedtak: 
 
Referatet tas til orientering. 
 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatet tas til orientering.  



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/1417    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Møteprotokoll fra Kontrollutvalget 28.10.14. 
 
 
 
 
 



 

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 

Møtedato/tid: 28.10.2014 kl.  09:00  –  13:30  

Møtested: Frøya sykehjem 

Møtende 

medlemmer: 

 

Johan G. Foss, leder 
Johan Eldar Wingan 

Kirsten Dragsnes 

Forfall: Jarl Arthur Dyrvik, nestleder 
Lars Ø. Nordgård 

Møtende 
varamedlemmer: 

 
Lisa Fillingsnes Grytvik 

Andre møtende: Svanhild Mosebakken, Frøya kommune (sak 28 og 29) 
Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge IKS (sak30) 

Torbjørn Berglann, Konsek 
 

Saker til behandling: 028/14 - 034/14 

Arkivsak: 14/122 

 
Saksliste 

  

028/14 Referatsaker 
029/14 Møteoffentlighet i Frøya kommune 

030/14 Prosjektskisse - forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen 
031/14 Plan for selskapskontroll 2015-2016 
032/14 Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer 

033/14 Eventuelt 
034/14 Godkjenning av protokoll 

 
 

 
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 28, 29, 30, omvisning på 

sykehjemmet og orientering ved Mattis Aune, 31, 32,33. Sak 34 utsettes til 
neste møte. 



 

Sak 028/14 - Referatsaker  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.10.2014  

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Referatsakene tas til orientering.

 

Protokoll 

Lederen gjennomgikk referatsakene.  

Vedtak som innstilling. 

 

028/14 Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Sak 029/14 - Møteoffentlighet i Frøya kommune  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.10.2014  

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar saken fra kontrollutvalget til orientering og ber rådmannen 

sikre forsvarlig saksbehandling i forbindelse med lukking av møtene i de 
folkevalgte organene.  

 

Protokoll 

Lederen la fram saken. Han la særlig vekt på at utviklingen i offentlig forvaltning 
går i retning av mer åpenhet og offentliggjøring av informasjon, og viste til 

eksempler fra lukking av møter i politiske organ i Frøya kommune.  

Diskusjon i utvalget med konkrete eksempler fra lukkede møter og saker. 

Vedtak som innstilling. 

 

029/14 Vedtak: 

Kommunestyret tar saken fra kontrollutvalget til orientering og ber rådmannen 

sikre forsvarlig saksbehandling i forbindelse med lukking av møtene i de 
folkevalgte organene. 

 



Sak 030/14 - Prosjektskisse - forvaltningsrevisjon av 
eiendomsforvaltningen  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.10.2014  

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget tar prosjektskissen til orientering. 

 

Protokoll 

Espen Langseth fra Revisjon Midt-Norge IKS la fram prosjektskissen og svarte på 
spørsmål. Utvalget diskuterte problemstillingene og presiserte at revisjonen ikke 

skal bruke store ressurser på problemstillingene om grunneiendom. 

Omforent forslag: 

Kontrollutvalget tar prosjektskissen til orientering og ber revisjonen gjennomføre 
undersøkelsen innenfor de skisserte rammene og med de skisserte 

problemstillingene. 

 

030/14 Vedtak: 

Kontrollutvalget tar prosjektskissen til orientering og ber revisjonen gjennomføre 
undersøkelsen innenfor de skisserte rammene og med de skisserte 

problemstillingene. 

 

Sak 031/14 - Plan for selskapskontroll 2015-2016  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.10.2014  

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015-2016, med 

følgende prioriterte prosjekter: 

1. HAMOS IKS 

2. DalPro IKS 

3. Trøndersk kystkompetanse 

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen dersom 

forutsetningene endres, eller dersom mulighetene for samarbeid med 

andre eiere tilsier dette. 

3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

 

 

Protokoll 

Leder la fram saken. Torbjørn Berglann orienterte om at kommunestyrene i 

Orkdal og Melhus kommune har endre prioriteringsrekkefølge når de har 



behandlet plan for selskapskontroll. Revisjon Midt-Norge IKS er nå blant de 
selskapene som er prioritert for selskapskontroll.  

Berglann orienterte også om at ordføreren i Melhus kommune den 23.10.14 
sendte en invitasjon til ordførerne i 12 av eierkommunene til Revisjon Midt-Norge 

IKS og ba dem gjøre tilsvarende omprioritering under behandling av plan for 
selskapskontroll i kommunestyrene. Ordføreren ønsker selskapskontroll av 
Revisjon Midt-Norge fordi selskapet har stor påvirkning på kommunene og 

skriver at selskapet bør gjennomgås ”med tanke på kompetanse, ressurser og 
drift”. Kontrollutvalget i Frøya kommune har ikke mottatt henvendelsen og 

overlater en eventuell omprioritering til kommunestyret.  

Kontrollutvalget diskuterte prioriteringen av selskap og hvorvidt det er fornuftig å 

legge opp til en ny selskapskontroll av DalPro. 

Vedtak som innstilling. 

 

031/14 Vedtak: 

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015-2016, med 

følgende prioriterte prosjekter: 

4. HAMOS IKS 

5. DalPro IKS 

6. Trøndersk kystkompetanse 

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen dersom 

forutsetningene endres, eller dersom mulighetene for samarbeid med 

andre eiere tilsier dette. 

3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

 

 

Sak 032/14 - Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.10.2014  

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Saken tas til orientering.

 

Protokoll 

Medlemmene orienterte om aktuelle saker.  

Vedtak som innstilling. 

 

032/14 Vedtak: 

Saken tas til orientering. 



 

 

Sak 033/14 - Eventuelt  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.10.2014  

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

Protokoll 

- Sekretariatet har sendt en e-post til rådmannen i forbindelse med at 

kontrollutvalget av og til er på besøk ved kommunens virksomheter. E-
posten avklarer hvordan disse møtene avtales. 

- Kontrollutvalget diskuterte hvordan utvalget i neste periode kan bli synlig, 
og hvordan befolkningen og kommunens politikere kan få mest mulig 

riktig oppfatning av utvalgets rolle. 

 

033/14 Vedtak: 

Ingen vedtak fattet. 

 

Sak 034/14 - Godkjenning av protokoll  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.10.2014  

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Protokollen godkjennes.

 

Protokoll 

Utvalget ønsker å få bedre tid til gjennomlesing av protokoll, den ettersendes 
derfor og godkjennes i påfølgende møte.  

Omforent forslag: 

Saken utsettes. 

 

034/14 Vedtak: 

Saken utsettes. 



 

 

 
  



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kjersti Myhre Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/1398    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014  

 

Forslag til vedtak: 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 tas til orientering 

 

Vedlegg: 
 

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014. 

 

Saksopplysninger:   
 
Utarbeidet kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 viser et negativt resultat på 3 kvartal på kr 6 126 mill. 
Dette er et negativt avvik i forhold til budsjett på kr 14 319 mill. Sum driftsinntekter viser en 
merinntekt på kr 15 798 mill i forhold til budsjett og sum driftsutgifter viser et merforforbruk på kr 
25 907 mill kroner i forhold til budsjett. 
 
Skatteinngangen for 3 kvartal 2014 viser en lavere inntekt enn forventet med en nedgang på 4 344 
mill kr, dvs at skatteinngangen er redusert med 0,6 % for Frøya kommune i forhold til 2013. 
 
Eksterne finanstransaksjoner viser et merforbruk ift budsjett på kr 1 862 mill kr. Renter og avdrag er 
ihht til budsjett.  
 
Sykefraværet viser en ønkning på 0,7 % i forhold til 3 kvartal 2013, men en nedgang på 1,6 % fra 2 
kvartal 2014. 
 

Vurdering: 

 
De vesentligste direkte påvirkningsfaktorer for regnskapet pr. 3. kvartal 2014 er som følger: 

- IKT kostnader, - avsatt 3 mill kr til investeringer- 1,2 mill kr er kostnadsført investering, 
resten drift.  

- Kostnader i forbindelse med lyngbrann er kostnadsført drift på 1,7 mill kr.  
- Inntektssvikt i gebyrinntekt i forhold til budsjett pr. 3. kvartal utgjør 1 mill kr 
- Netto overforbruk lønn helse/velferd/barnevern på 6,7 mill kr- overskridelser reduseres med 

utestående refusjoner, ref sykelønn 1 2 mill og refusjoner for interkommunalt samarbeid 3 9 
mill kr. 

Kostnader for øvrig i forhold til budsjett påvirkes i hovedsak av periodiseringsvirkninger. 

 



























 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 13/1184    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 

NY HOVEDBRANNSTASJON  
 
 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Det vises til saksutredningen og de ulike alternativer for plassering av ny hovedbrannstasjon 
på Frøya. Med bakgrunn i risikobildet når det gjelder avstand til sykehjemmet, Frøyatunellen, 
hotellet og andre større forretningsbygg på Sistranda, samt brannmannskapets bosted finner 
kommunestyret at den beste plassering av ny hovedbrannstasjon er på Melkstaden hvor 
kommunen har tomt innenfor regulert område for Nordhammervika næringsområde. 
 
Kommunestyret er i forbindelse med budsjettet for 2015 og økonomiplanen for 2015 – 2018, 
innstilt på å bevilge de nødvendige investeringsmidler til ny stasjon med inntil kr. 10 mill i 
2015 og kr. 10 mill. i 2016.  
 
Rådmannen bes snarest om å igangsette arbeidet med en kravspesifikasjon/romprogram som 
så utlyses på anbud på totalentreprise senest i løpet av våren/sommeren 2015 med en 
fremdrift som tilsier at ny stasjon er ferdig til sommeren 2016. 
 
 

Vedlegg: 
 
 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger: 
   
Dagens hovedbrannstasjon på Sistranda tilfredsstiller ikke de krav som stilles til en moderne 
stasjon som har faciliteter som tilfredsstiller HMS-krav og ikke minst plass for alt materiell 
som er nødvendig for at kommunen skal ha et slagkraftig brannvesen. 
 
Dagens situasjon ved Sistranda brannstasjon kan beskrives som følger: 



• Daglige utfordringer i forhold til utkjøring som følge av annen næringsvirksomhet. 

(Selv om nå Biomar har flyttet sin virksomhet, så har nå Måsøval fiskeoppdrett leid 

de ledige lagerlokalene). 

• Den ene mannskapsbilen må rygges ut fra stasjonen – dette er på ingen måte 

trafikksikkert og medfører fare for liv og helse. Inngangen til tannlegekontor ligger 

tett ved siden av porten til garasjen for hovedbilen, samt at man fremdeles har 

næringsaktivitet på Siholmen som vil komme i konflikt ved utrykninger. 

• Gjentatte konflikter med næringsdrivende/Brygge i forhold til parkering for 

mannskap både under øvelser og utrykninger. 

• Plassmangel, da vi i dag ikke har plass til ny mannskapsbil i det anlegget vi leier. 

Dette må nå løses ved leie av lager som er uisolert. For at vi skal ha garasje til bil 2 

som erstatter den totalhavarerte bilen må vi nå installere en større plasthall inne i 

lagerbygget for å kunne varme opp et mindre areal for å få plass til bil 2. Dette gjøres 

for å få en kortvarig og rimelig løsning inntil ny stasjon er på plass. 

• Manglende garderobefaciliteter, da vi nå også har kvinner som brannmannskap. 

• Manglende øvingsområde 

• Manglende oppfylling av HMS-krav. Bl.a. ventilasjon og skille på ren og skitten 

sone. 

• Manglende parkeringsplasser ved stasjonen. I utgangspunktet kommer 18 mannskap i 

egne biler og som blir stående parkert ved utrykning inntil innsatsen er sluttført. 

• Manglende undervisningsrom, da dette rommet er gjort om til treningsrom som er 

nødvendig for at arbeidsgiver skal gi tilbud til mannskapet for trening, slik at de kan 

tilfredsstiller de fysiske kravene i henhold til forskrifter. 

• Treningsrommet er imidlertid ikke dimensjonert for en slik aktivitet, da det ikke har 

tilfredsstillende takhøyde og heller ikke tilstrekkelig ventilasjon og garderobeforhold. 

Det ble imidlertid valgt en slik løsning for å redusere utgiftene, da alternativet var å 

leie treningstimer hos MaxTrim. 

Dette viser de utfordringer brannvesenet har i dag ved nåværende bygningsmasse som leies 
på Siholmen. Det må tillegges at denne stasjonen ble bygget i 1997 og leieavtalen var inngått 
på 15 år og utløp 31.12.2012. Eier har imidlertid vært svært samarbeidsvillig og har godkjent 
først en midlertidig leiekontrakt på 2 år frem til 31.12.2014 og har nå også godkjent en 
videreføring av denne kontrakten til ut 2016. Dette i påvente av en endelig avgjørelse når det 
gjelder ny stasjon på Sistranda. 

 

Vurdering: 
 
Ved bygging av ny stasjon må det legges til grunn de krav som stilles når det gjelder både 
størrelse, romprogram og ikke minst plassering. 
 
Frøya Brann og redning er et deltidsbrannvesen, der alle har faste heltidsjobber ved siden av. 
Mannskapet er satt opp med egne personsøkere/alarmer og møter ved alarm så sant de har 
mulighet. De har plikt til å melde fra til befalsvakta ved fravær fra Frøya utover 1 døgn. 



Dette for at befalsvakta, som eneste person som har vakt i brannvesenet, skal ha oversikt 
over det mannskapet som er tilgjengelig til enhver tid. 
 
En ny stasjon må ha en plassering som tar hensyn til våre store risikoobjekter bl.a. Frøya 
Sykehjem og Frøyatunellen. I «forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen»(FOR 2002-06-26 nr. 729), §4-8 stilles det krav om innsatstid. For vår del betyr 
dette at innsatstiden til sykehjemmet ikke skal overstige 10 minutter. I §1-4 defineres 
innsatstiden som «tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på brann-

/skadested». 

Det ble ved gjennomgang av brannordningen i 1999 gjennomført flere testutrykninger til 
sykehjemmet som viste noe varierende innsatstid som fra 9 min til 13 min. alt etter hvilke tid 
på døgnet vi testet. Lavest innsatstid var faktisk på kveldstid. Det ble også kjørt en test 
høsten 2013 hvor innsatstiden var 12 minutter og 30 sekunder. Denne testen ble gjort mens 
miljøgata var under bygging. Det vil etter at miljøgata nå er ferdigstilt selvsagt ha betydning 
for innsatstiden til sykehjemmet/Frøyatunellen om en ny stasjon plasseres sør eller nord for 
miljøgata/sentrum. 
 
Hvilke kriterier og krav skal så settes til en ny stasjon. Dette er gjennomgått nedenfor. 

• Stasjonen må ha en hensiktsmessig plassering i forhold til innsatstid til særskilte 

brannobjekt, slik som sykehjemmet og Frøyatunellen. Her vises til forskrifter og krav 

til innsatstid som er gjennomgått ovenfor. 

• Lokalisering i forhold til rekrutteringsområde og bosted for eksisterende mannskap. 

De fleste av mannskapet er bosatt på strekningen Ervika – Melkstaden.  

• Stigningsfri innkjøring til Fv. 714. 

• Gode parkeringsmuligheter(minimum 18 plasser). 

• Nærhet til kai for utrykninger til øyrekka, sjøredning og oljevernaksjoner. 

• Øvingsområde i tilknytning til stasjon som tilsier en usjenert beliggenhet i forhold til 

røykutslipp og støy. 

• Ta høyde for en eventuell samlokalisering med andre nødetater på sikt(politi, 

ambulanse) 

• Må ha tilstrekkelig tomtestørrelse og bygg til biler og utstyr for Frøya brann og 

redning, samt oljevernsutstyr og Sivilforsvaret sin fredsinnsatsgruppe(FIG). FIG 

Frøya og Hitra er nå slått sammen til en enhet og alt utstyr er besluttet skal plasseres 

på Frøya. Dette er en ekstra ressurs som brannvesenet har stor nytte av og i henhold 

til retningslinjene er det kommunen som skal holde lokaler for FIG. 

• Stasjonen må bygges slik at den har garasjeplass til 2 mannskapsbiler + tankbil. I 

tillegg plass til FIG sin bil og utstyr. Alt oljevernutstyr må ha lagringsplass, heri også 

plass til en fremtidig båt. Dette betyr 4 porter + vaskehall for rengjøring av både biler 

og utstyr etter innsats. 

• Stasjonen må bygges med garderobeanlegg som deler ren og uren sone, samt 

garderober både for kvinner og menn. 

• Stasjonen må også selvsagt tilfredsstille alle HMS-krav når det gjelder eksosavsug, 

ventilasjon i garderober for avgasser fra brannbekledningen etter innsats, samt et 

mindre treningsrom for mannskapet. 



Ut fra de kriterier/krav som er opplistet i ovenstående kulepunkt må det utarbeides  
romprogram som legges til grunn for utlysing på anbud enten som et totalprosjekt eller at 
satsjonen blir detaljprosjektert og så sendt ut på anbud som delentrepriser eller som et 
totalprosjekt. Det må selvsagt benyttes den samme kravspesifikasjonen/romprogrammet om 
kommunen velger å gå ut på anbud for å leie et bygg. 
  
Et viktig punkt er selve lokaliseringen av stasjonen. Som det tidligere er nevnt er ikke dagens 
plassering på Siholmen ideell, dette ikke minst ut fra parkeringsproblematikk og konflikter 
med annen næringsvirksomhet. Imidlertid har denne plasseringen også sine fordeler, da den 
ligger tett opp til et kaianlegg, slik at vi har kort transportavstand ved oljevernaksjoner og 
annen sjøredning, samt evt. innsats i øyrekka. 
Når en stasjon skal plasseres er det en stor fordel at det reguleringsmessige er avklart, samt at 
kommunen er grunneier. Med dette som bakgrunn er det så vurdert en del alternativer: 
 

SIHOLMEN: 
 

• Reguleringsmessig er dagens lokalisering ok 

• Frøya kommune eier ikke grunn og ved en lokalisering på Siholmen vil det etter all 

sannsynlighet være mest aktuell å inngå en leiekontrakt med Siholmen AS som 

bygger stasjonen etter brannvesenets krav og romprogram. 

• Nærhet til sjøen er positivt 

• Ligger lengst unna våre risikoprosjekter sett i forhold til de andre alternativer som 

vurderes. 

• Utfordringer i byggeperioden som følge av at dagens stasjon skal være i drift. 

Lagerbygningene som kan være aktuelle for ny stasjon er lite formålstjenlig å 

ombygge og må sannsynligvis rives og helt ny stasjon oppbygges. 

• Nærhet til politi er positivt og det kan være mulig å sammenbygge dagens 

lensmannskontor med ny brannstasjon og bruke felles møterom, treningsrom, 

vaskehall, kommandorom ved store aksjoner o.a. 

• Plass for parkering og konflikt med annen næringsvirksomhet er en utfordring og må 

løses. 

• Lite egnet område for øvelser, da den ligger tett opp til utleieleiligheter og 

restaurantdrift. 

• God plassering i forhold til mannskapets bosted 

• Infrastruktur med veg, vann, avløp, el og tele er ok 

• Ingen stigning for innkjøring til FV. 714 

• Grunnforhold er ok, da området er bebygd fra før 

SISTRANDA SENTRUM: 

 

• Tomt i nærhet av ambulansestasjon og legekontor er positivt. 

• Reguleringsmessig ok, da arealet er regulert til blandet formål 

forretning/bolig/offentlig. 

• Vanskelig parkeringssituasjon og utkjøring med mange fartshumper. 



• Tomt eies av Frøya kommune, men er en attraktiv tomt for etablering av 

forretning/boligformål, slik at den er «kostbar». Pris er på ca. 700 kr/m2. 

• Ingen mulighet til øvelsesområde, da det ligger tett opp til både forretning og boliger. 

• Ligger noe nærmere våre risikoobjekter enn dagens stasjon-ca. 1 km. 

• Langt unna sjøen/kai. 

• God plassering i forhold til mannskapets bosted 

• Infrastruktur med veg, vann, avløp, el og tele er ok 

• Ingen stigning for innkjøring til FV. 714 

• Gode grunnforhold 

MELKSTADEN/NORDHAMMERVIKA: 

 

• Lokalisert sør for MESTA på området som i dag er benyttet til riggplass for Syltern 

• Kan være et alternativ å forhandle med MESTA om kjøp av deres areal. På denne 

måten kan det være plass både til stasjon og annen næringsvirksomhet på 

eiendommen. 

• Reguleringsmessig avklart 

• Frøya kommune eier tomt og tomten er byggeklar. Tomten kan utvides ved kjøp av 

deler av MESTA sin eiendom for evt. fremtidig utvidelse for samlokalisering med de 

andre blålysetatene. 

• Infrastruktur med vann, avløp, el og tele er ok. Det må bygges veg frem til området 

fra veg ned til Nordhammervik næringspark. Areal til denne vegen er allerede kjøpt 

fra MESTA Eiendom AS. Dette betyr at man ikke vil få konflikt med annen 

næringsvirksomhet i området. 

• Tomtestørrelse på ca. 2,1 daa som kan utvides ved kjøp fra MESTA. 

• Akseptabel avstand til kai på Nordhammervika 

• God plassering i forhold til mannskapets bosted. 

• Mindre avstand til sykehjem/Frøyatunellen enn dagens stasjon – ca. 2,5 km kortere 

avstand. 

• God plassering for et øvelsesområde, da det ligger i et industriområde. 

• Gode parkeringsmuligheter 

• Ingen stigning for innkjøring til FV. 714 

• Gode grunnforhold, da området er oppfylt med steinmasser som tidligere er bebygget. 

 

HAMARVIK – TIDLIGERE HAMARVIK BARNEHAGE: 

 

• Reguleringsmessig ikke avklart. Er regulert til offentlig formål – barnehage, slik at en 

reguleringsendring er forholdsvis kurant. 

• Frøya kommune eier tomt og det står en bygning på tomten. Dagens barnehage må 

ombygges og kan benyttes til garderobe, lager m.m. Den kan imidlertid ikke benyttes 

som vognhall pga. takhøyden. Dette betyr at det kanskje er mer formålstjenlig å rive 



dagens bygning og bygge opp en helt ny stasjon som ikke tar i bruk noe av dagens 

bygningsmasse. 

• Svært kort avstand til sykehjemmet og Frøyatunellen. 

• Lang avstand til kai. Nærmeste kai er på Nordhammervika. 

• Dårlig plassering i forhold til mannskapets bosted, da denne plasseringen vil ligge ca. 

3 km lengre unna for de fleste av mannskapet i forhold til dagens stasjon. 

• Infrastruktur med veg, vann, avløp, el og tele er ok 

• Grunnforhold er svært usikre. Det var store utfordringer da Hamarvik barnehage ble 

bygget, da tomten ligger i et myrområde. Det er ikke for ingenting at tomten fikk 

navnet «Andreasjuvet», da byggingen ble oppstartet og det viste seg at det måtte 

skiftes ut betydelig med myrmasser. Det ble selvsagt ikke foretatt masseutskifting på 

lekeområdet og hvor det ikke står bygninger, slik at ved bygging av ny stasjon vil det 

være stor sannsynlighet for betydelig masseutskifting på tomta før bygging kan starte. 

• Ingen stigning for innkjøring til FV. 714 

• Gode parkeringsmuligheter 

• Lite egnet som øvingsområde, da det ligger tett opp til bolig og ikke minst 

sykehjemmet. 

Brannsjefen har i de alternativer som er gjennomgått ovenfor forsøkt å få frem positive og 
negative forhold omkring de enkelte lokaliseringsforslag. Det vil sikkert være flere 
alternativer som kan vurderes, men det må veie tungt avstanden fra stasjonen og til 
mannskapets bosted. I tillegg vil også sykehjemmet/Frøyatunellen veie tungt når det gjelder 
innsatstid.  
 
Det må også nå pekes på at Sistranda sentrum i den senere tid har utviklet seg betydelig ved 
nye større bygg, som også har betydning for risikobildet. Etter brannsjefens syn vil derfor en 
plassering mellom de to store tettstedene Sistranda og Hamarvik være en optimal løsning. 
Derfor peker Melkstaden/Nordhammervika seg ut som den beste lokalisering for en ny 
stasjon. Her eier kommunen arealet og tomten er på det nærmeste byggeklar, slik at en ny 
stasjon kan realiseres forholdsvis snarlig. 
 
Når det gjelder kostnader for en ny stasjon så bør man ved et nøkternt bygg kunne få prisen 
ned til kr. 20.000,- pr m2. Vi har her sett på erfaringstall fra Selbu brannvesen som har bygd 
ny stasjon i 2014. Dette bygget er på ca. 800 m2 og har en kostnad på ca. kr. 16 mill. Dette 
vil være en størrelse som tilsvarer Frøya brannvesen sitt behov. 
 
Det haster nå med å få tatt en avgjørelse når det gjelder fremtidig hovedbrannstasjon. Dette 
ikke minst ut fra HMS-krav og tilfredsstillende garasjeplass for våre biler og utstyr. I dag må 
vi forholde oss til nødløsninger på Siholmen for å kunne ha garsajeplass hvor vi har 
plussgrader. Dette er ikke noen tilfredstillende løsning på lang sikt verken for mannskap, 
brannvesenets utstyr, FIG-utstyr eller oljevernutstyr.  
 
Med en bevilgning til ny stasjon over 2015 og 2016-budsjettet vil en med en normal 
fremdrift tidligst ha en stasjon på plass til sommeren 2016. Brannsjefen vil derfor tilrå at det 
bevilges nødvendige midler over 2 år med en fordeling på kr. 10 mill i 2015 og kr. 10 mill i 
2016. Med utgangspunkt i en lånerente på 4% og en avskrivningstid på 40 år og en netto 



låneramme på kr. 16 mill(momskomp. er da fratrukket)blir dette en rente- og avdragsutgift på 
kr. 1 mill første året. I dag har vi budsjettert med en nettoleie for dagens brannstasjon inkl. 
FIG med kr. 360.000,- . Dette betyr at ved en ny stasjon vil man få en økt rente- og 
avdragsutgift på kr. 640.000,-, samt at også driftsutgiftene vil øke med bakgrunn i økte 
utgifter til strøm og andre driftsutgifter. 
 
 
 
 



 

Notat  
 
Til: Formannskapet 
Kopi til:  

 
Fra: Andreas Kvingedal 
 
Saksnr. Arkivkode Sted Dato 
11/590 614 &53 Sistranda 31.10.2014 

NY HOVEDBRANNSTASJON  

Det vises til sak fremlagt til Formannskapet i møte den 14.10.2014, sak 169/14 hvor det ble 
gjort vedtak om at saken vedrørende ny hovedbrannstasjon skulle belyses ytterligere. 

Det er nå sjekket en del forhold både omkring grunnforhold, samt alternativ plassering på 
Siholmen. I tillegg er det sett på tomten vest for Sistranda Kystbarnehage.  

SIHOLMEN: 

Brannsjefen har forelagt eier av Siholmen A/S alternativet med å plassere en ny stasjon på 
arealet som tidligere er benyttet til Frøyfestivalen. Eier stiller seg ikke avvisende til dette 
forslaget, men utfordringen er å finne en alternativ lokalitet for festivalen. Arealet øst for 
FKK som ble nevnt i FSK må opparbeides på en helt annen måte enn det som er i dag og 
dette vil selvsagt bety en del kostnader. I tillegg vil en utvidelse av de asfalterte flater i 
området bryte byggegrensen og vil legge beslag på noe av de beste friarealene på Sistranda. 

Dersom man velger Siholmen så vil den beste løsningen være å rive de lagerlokaler som 
tidligere er benyttet av Biomar og som nå delvis benyttes av Måsøval, samt midlertidige 
garasje for brannbiler. Dette bygget er bygget på en slik måte at det ikke vil være lønnsomt å 
bygge videre på dette. Med en slik løsning vil en da kunne benytte mellombygget mellom 
eksisterende brannstasjon og lagerbygget til deler av garderobe og møterom. I tillegg kan vi 
beholde eksisternde brannstasjon til FIG og oljevernutstyr. Lokalene som FIG benytter i dag i 
sokkel på Bryggen, kan da sies opp og dette betyr en redusert husleie på ca. kr. 60.000,- pr. år. 
Med denne løsningen vil arealet på et nytt bygg til vognhall, deler av garderobe og tekniske 
rom bli noe redusert og dermed rimeligere enn om vi skal bygge et helt nytt bygg som skal 
inneholde både brannstasjon, samt lokaler for oljevern og FIG. 

Et annet forhold som må tas hensyn til er forskrift om offentlig innkjøp. Ved bygging av ny 
frittstående stasjon på festivaltomten, hvor det forutsettes at kommunen leier et bygg av 
Siholmen AS, vil dette sannsynligvis være i strid med denne forskriften, da dette bygget 
vanskelig kan settes ut på anbud pga. eiendomsforholdet. Imidlertid kan tomten erverves og 
bygget føres opp av kommunen evt. at det utlyses en totalentreprise for bygging av et bygg 
som kommunen leier. 



Ved et tilbygg til eksisterende stasjon som ovenfor nevnt vil dette være en naturlig utvidelse 
av leieforholdet som følge av økt arealbehov for brannstasjon og ikke et selvstendig bygg som 
etter forskriften må ut på anbud. Dette vil også¨være den rimeligste løsningen. Denne 
løsningen er også drøftet med eier av Siholmen AS. 

Brannsjefen har tidligere nevnt at utrykningstid til våre risikoobjekter vil være en utfordring, 
da spesielt sykehjemmet. Det må her nevnes at sykehjemmet ikke er sprinklet og vil derfor 
være helt avhengig av rask utrykning fra brannsatsjonen. En løsning med tilbygg har også en 
del utfordringer for garasje til brannbiler i utbyggingsfasen, men dette må kunne løses ved 
midlertidig leie av lokaler ved MESTA.  

OMRÅDE VEST FOR SISTRANDA KYSTBARNEHAGE: 

Dette arealet eies delvis av Frøya kommune (ca. 300 m2), Triangel Sameie(1200 m2) og er 
bortfesta til barnehagen(parkeringsplass på ca. 500 m2). Arealet er derfor begrenset, samt at 
eier av Triangel Sameie  har krevd en innløsningssum for eiendommen på1,5 mill. Dette vil 
være en god mulighet til å få sanert bygningene på eiendommen, men brannsjefen er av den 
oppfatning at dette blir en forholdsvis kostbar tomt, samt at den har liten mulighet for 
utvidelse i fremtiden. I tillegg ligger det en del infrastruktur i tomta(hovedkloakk og 
overvannsledning) som må legges om før tomten kan bebygges. 

Brannsjefen ser det derfor lite aktuelt som tomt ny brannstasjon. 

MELKSTADEN/NORDHAMMERVIKA 

Dette er et areal som er avsatt til næring og er totalt på ca. 3000 m2 og eies av kommunen. 
Tomta kan utvides, dersom man kjøper areal fra Mesta sin eiendom. Det må her nevnes at det 
allerede er kommet henvendelse fra andre næringsaktører om kjøp av denne tomta, dersom 
kommunen velger å ikke bruke eiendommen til brannstasjon. Adkomstforholdene er gode og 
vil ikke være i konflikt med annen næringsvirksomhet, så lenge ny avkjørsel legges på 
østsiden av anlegget til Mesta. Areal til dette formålet er allerede ervervet 

Arealet er selvsagt begrenset, men kan utvides på et senere tidspunkt, dersom det er behov for 
dette. All infrastruktur er på plass og eiendommen er byggeklar. Det er hevdet at man her 
kommer i konflikt med annen næringsvirksomhet, men dette er ikke tilfelle så lenge dette 
arealet ligger på nivå med fylkesvegen og ikke nede på selve næringsparken. Derfor er man 
helt uavhengig av annen næringsvirksomhet i næringsparken, selv om denne på sikt utvides 
mot nord. Her vil det i tilfelle ble utfylling i sjøen på samme nivå som resten av 
næringsparken. 

Dette alternativet er den plassering som uten tvil er best når det gjelder utrykningstid til våre 
risikoobjekter. Den har en ideell plassering mellom de to største tettstedene og hvor man har 
de største byggene. 

 



HAMARVIK – TIDLIGERE HAMARVIK BARNEHAGE 

Som det er nevnt i saksutredningen til FSK så er man bekymret for grunnforholdene i dette 
alternativet, da man ved utbygging av barnehagen måtte skifte ut betydelig med myrmasser. 
Det er nå foretatt prøvegraving på to steder på tomta. I begge prøvehullene nådde man ikke 
fast grunn på 5 meters dybde. Det var ikke mulig å grave dypere med den gravemaskin som 
foretok prøvegravingen, men vi fikk altså bekreftet at her vil tomtekostnadene bli betydelig. I 
tillegg vil det være lite formålstjenlig å benytte eksisterende bygningsmasse på tomta til f.eks. 
garderobebygg, da dette krever store ombyggingskostnader. 

Dette er etter brannsjefens mening og etter at man har sjekket grunnforholdene, ikke noe 
alternativ for brannstasjon. 

 

SLUTTKOMMENTAR 

Ut fra brannsejefen sin vurdering har man to alternativer for plassering/utbygging av ny 
hovedbrannstasjon. Dette er tilbygg til eksisterende stasjon på Siholmen eller bygging av helt 
ny stasjon på Melkstaden.  

Ved alternativet på Siholmen forutsettes at man viderefører leien av dagens stasjon, men sier 
opp dagens avtale i sokkelen på Bryggen(FIG-garasjen). Det forutsettes da at dagens stasjon 
benyttes til FIG og Oljevern, men at den må oppgraderes noe, ikke minst når det gjelder 
ventialasjon. Videre forutsettes at lagerbygg rives og at det her oppføres ny vognhall som 
bygges sammen med eksisterende kontorlokaler, som ombygges til garderober, teknisk rom 
m.m.For at man skal få tilstrekkelig areal til garderober, møterom m.m. så er det mulig at det 
nye tilbygget også må romme deler av areal til garderober m.m. inn mot dagens kontorbygg. 

En løsning på Siholmen som nevnt ovenfor vil bety at det er mest naturlig at man går inn i en 
utvidelse av leieavtalen med Siholmen A/S og de foretar bygging ut fra romprogram og 
beskrivelse fra kommunen. Det må også tilleggges vekt på parkeringsbehovet, men ut fra det 
forhold at lagerlokalene ikke lengre utleies, men ombygges til brannstasjon så vil konflikten 
med annen næringsvirksomhet minimaliseres. I tillegg vil man ved en leieavtale unngå 
ytterligere låneopptak, samt at utleier har vedlikeholdsansvaret. 

For alternativet på Melkstaden kan man også her få en privat utbygger til å bygge ny stasjon 
og kommunen leier lokaler. Dette for å unngå låneopptak. Her må utbyggingen 
m/leieforholdet ut på offentlig kunngjøring etter et romprogram/beskrivelse utarbeidet av 
kommunen. Samme romprogram/beskrivelse vil også være grunnlaget for anbud dersom 
kommunen er byggherre.  

Den store fordelen med Melksatden er at man her har det optimale plassering i forhold til våre 
store risikoobjekter både på Sistranda og Hamarvik. Noe som selvsagt er avgjørende for 
utrykningstid og tidlig innsats ikke minst når det gjelder sykehjemmet. Dette er ikke minst 
viktig i forhold til at sykehjemmet ikke er sprinklet. 



For de to alternativene som etter brannsjefens mening er de to beste, så er det klart at begge 
har sine fordeler og ulemper. Dette gjelder både plassering og ikke minst utbygging enten ved 
leie eller utbygging i egen regi.  

Brannsjefen har ved forrige saksutredning innstilt på at den optimale plassering av 
brannstasjon er på Melkstaden og vil fremdeles stå fast ved denne innstillingen. Dette baseres 
først og fremst på avstander og utrykningstid til våre risikoobjekter.  Det må imidlertid 
tillegges at man sannsynligvis vil få en rimeligere løsning ved tilbygg på Siholmen med 
bakgrunn i at dagens stasjon fremdeles kan utnyttes. Dette kan selvsagt også skje ved 
utbygging på Melkstaden, men dette er ikke optimalt, da man får lokalisert redningsutstyr på 
to ulike bygg og får også vedlikhold og drift på to bygg. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jogeir Mikalsen Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/531    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

GNR 21  BNR 376  BLÅTT KOMPETANSESENTER - SLUTTBEHANDLING  
 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommunestyre  egengodkjenner reguleringsplan for Blått kompetansesenter med beskrivelse, 

plankart og bestemmelser datert 08.09.2014. Vedtaket fattes i medhold til PBL § 12-12. 

2. Det forutsettes at bestemmelsene rettes opp etter løsningsforslagene til merknadene som er kommet inn 

i høringsperioden. 

 

 

 
Vedlegg: 
1. Komplett planforslag fra Eggen arkitekter, datert 08.09.2014 

2. Vurdering av trafikkstøy, datert 05.11.2014 

3. Geoteknisk vurdering av planområdet, datert 06.10.2014 

4. Uttalelse statens vegvesen, datert 18.09.2014 

5. Oppklaringsmail fra statens vegvesen angående egen uttalelse, datert 20.10.2014 

6. Uttalelse Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 25.09.2014 

7. Uttalelse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 24.10.2014 

8. Innspill i forbindelse med planlagt bygging av Blått kompetansesenter fra Hitra Frøya bondelag, Hitra 

Frøya Villsaulag, Hitra Frøya Bonde- og småbrukerlag og Snillfjor, Hitra og Frøya produsentlag, datert 

28.03.2014 

 

Saksopplysninger:   
Eggen arkitekter AS har på vegne av Frøya kommune utarbeidet et forslag til reguleringsplan for deler av 

eiendom 21/376 på Sistranda. Formålet med planen er å regulere en tomt for Blått kompetansesenter hvor en 

viktig del av senteret vil være å etablere en aktiv kobling mellom næringsliv, relevante forskningsmiljøer og 

utdanning. Planområdet vil ligge inntil reguleringsplanen «Frøya kultur- og kompetansesenter».  

 

Området for bygging av kompetansesenter er foreslått regulert til næring/tjenesteyting. Det resterende 

landarealet er foreslått til friområde med mulighet for opparbeidelse av sti («sistien»). Arealet i sjø er foreslått 

regulert til ferdsel. 

 

Planen ble vedtatt sendt på høring den 11.09.2014. Det er i løpet av høringsfristen kommet inn uttalelser fra 

Statens Vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

 

 
 
Vurdering: 
Planområdet er ca. 26,9 daa, hvorav 14 daa er på land. Arealet ligger nå på en nylig fradelt eiendom 21/376 på 

østsiden av fylkesveien og nord for Frøya kultur- og kompetansesenter. Gjeldende plan for området er 



kommunedelplan for Sistranda, hvor arealet er regulert til LNF. Reguleringsplanforslaget samsvarer derfor ikke 

med gjeldende plan.  

Gjennom reguleringsplanen er nye formål avklart og friområde regulert inn i et belte på 32-42 meter langs sjøen 

for å sikre siktlinje langs den åpne strandsonen.  

 

Store deler av landarealet i planen ligger innenfor 100metersonen. Men området blir ikke brukt i særlig grad til 

rekreasjon. Gjennom avsatt areal til friområde og planlagt sti langs sjøen blir området mer tilrettelagt for bruk 

av lokalbefolkningen.  

 

Det reguleres ikke inn ny adkomst til planområdet fra Fylkesvei. Innkjøring til blått kompetansesenter blir via 

eksisterende avkjørsel til Frøya Kultur- og kompetansesenter.  

 

Området preges av menneskelig påvirkning med strandsone. Det er observert noen truede arter i området, som 

brushane (VU), Svarthalespove (EN) og Klippedue (RE). Av flora er det ikke registrert noen spesielle arter. 

 

Tomten ligger helt nede mot sjøen og det er derfor viktig å sikre bygget tilstrekkelig mot havnivåstigning. 

Planlagt OK gulv i 1. etasje er derfor satt til 3.9meter over havet. 

 

Merknader som er kommet inn i forbindelse med høring. 
 
Fra Merknad Løsningsforslag 
Statens 

vegvesen 

1. Kan godta en byggegrense på 15 meter fra vegens 

midtlinje for bygninger 

2. Kan også godta en byggegrense på 11 meter (fra 

midtlinje?) for fast parkering under forutsetning at 

arealet avgrenses mot Fv. 714 på samme måte som på 

parkeringsplass for Frøya kultur- og kompetansesenter. 

3. Byggegrense på 11 meter fra midtlinje veg skal gjelde 

alle typer parkering, også HC-parkering 

Dette er forklart i egen mail da oversendt uttalelse var 

litt uklar på akkurat dette punktet 

4. Vilkår for egengodkjenning er at byggegrensen på 11 

meter fra midtlinje veg tas inn i bestemmelsene og 

omfatter all type parkering. 

1. OK 

2. OK 

3-4. Frøya kommune endrer 

bestemmelsene slik at 

byggegrense for 

fastparkering og HC 

parkering ikke tillates 

nærmere enn 11 meter 

fra midtlinje veg. 

 

Sør-Trøndelag 

Fylkeskommune 

1. Hør ingen avgjørende merknader til planforslaget 

2. Minner om generell aktsomhetsplikt ette § 8 i 

kulturminneloven. 

OK 

Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag 

1. Minner om at tiltaket ikke er i tråd med overordnet plan 

men at kravet til reguleringsplan er oppfylt 

2. Angående matjord så er det positivt at bestemmelsene 

ivaretar matjorda. 

3. Anbefaler også at bestemmelsen sier at overskytende 

matjord primært skal brukes til landbruksformål i 

nærområdet 

4. Det forutsettes at jordmassene som skal flyttes er fri for 

floghavre og potetål 

5. Det bør unngås nye inngrep i strandsonen for 

planområdet 

6. Det er viktig at stien videreføres, men ut over dette bør 

arealene mot strandlinja skånes mot nye inngrep. Dette 

må ivaretas ved utarbeiding av utenomhusplan for 

eiendommen. 

1. OK 

2. OK 

3. Endrer bestemmelsene 

for å bedre sikre at 

matjorda blir brukt på 

jordbruksarealer lokalt.  

4. Settes inn i 

bestemmelsene 

5. Det er ikke planlagt 

andre inngrep en det 

som foreligger på 

skissen for området. 

6. Stien er tegnet inn i 

skissen for planområdet. 

 

 

 
Merknad kommet inn i forkant av varslet oppstart av planforslaget 
 
Fra Merknad Løsningsforslag 



Hitra Frøya Bondelag, 

Hitra Frøya Villsaulag, 

Hitra Frøya bonde- og 

småbrukerlag og 

Snillfjord, Hitra og Frøya 

produsentlag 

1. Protesterer på Frøya kommunes planer 

om nedbygging av dyrkajord ved 

bygging av Blått kompetansesenter 

2. Henviser til paragraf 1, 9 og 12 i 

jordloven og minner om sitt mål om at 

all dyrka og dyrkbar jord skal ha 

juridisk vern.  

3. Viser til økt behov for matproduksjon 

og arealer for dette. 

4. Mener at boliger og næringsområder 

skal legges på uproduktiv jord, som 

det er rikelig av. 

5. Hvis jordarealet må vike så krevers det 

dobbelt så stort areal til nydyrking og 

at matjorda som blir flyttet brukes til 

matproduksjon også i fremtida. 

1. OK 

2. Det finnes flere fordeler ved å 

sentralisere nybygg og få et 

kompakt sentrum, 

Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag har ikke kommet 

med innvendinger angående 

nedbygging av 

jordbruksarealet annet enn at 

det bør tas inn etterbruk av 

jorda i bestemmelsene for å 

sikre at den blir brukt i 

jordbrukssammenheng. 

Administrasjonen støtter seg 

ofte på Fylkesmannen i 

vanskelige saker da de som 

oftest har en større faglig 

tyngde.  

Det er allerede gitt 

dispensasjon fra 

kommuneplanen til å bygge på 

dette arealet. 

3. OK 

4. OK 

5. Det blir ikke avsatt noen 

konkret plan for nydyrking, 

men i stedet en bestemmelse 

om at matjorda blir brukt på 

jordbruksarealer lokalt. 

 

På bakgrunn av ovenstående foreslår administrasjonen at reguleringsplanen for Blått kompetansesenter med 

beskrivelse, plankart og bestemmelser datert 08.09.2014 egengodkjennes. Det forutsettes at bestemmelsene 

rettes opp etter merknadene som er kommet inn. 
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èòï Í¬a§®¿°°±®¬ 

 

èòî  Ù»±¬»µ²·µ ²±¬¿¬ 

 

 

×µµ» µ´¿®¬ ª»¼ ·²²»²¼·²¹ µ±³°´»¬¬ °´¿²º±®´¿¹ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



 

 
 

Í¿µ¾»¸¿²¼´»®æ Ì±®» Ú±®¾±®¼ô ¬±®»òº±®¾±®¼à¬ºµò²±ô    

Ð±¬¿¼®»»æ Þ»aµ¿¼®»»æ Ì»´»º±²æ õìé éí èê êð ðð Ûó°±¬¿¼®»»æ 

Ð±¬¾±µ îíëð  
´«°°»² 
éððì ÌÎÑÒÜØÛ×Ó  

Ú§´µ»¸«»¬ 
Û®´·²¹ Íµ¿µµ»¹¬òïì 
éððì ÌÎÑÒÜØÛ×Ó 

Þ¿²µµ±²¬±æ 
Ñ®¹ò²®òæ 

èêðïòîéòîéîéé 
çíè êíì ëëê 

Ð±¬³±¬¬¿µà¬ºµò²± 
×²¬»®²»¬¬æ 
©©©ò¬ºµò²± 

     
 

Û¹¹»² ß®µ·¬»µ¬»® ßñÍ 
Ø¿ª¬»·² Ê»¬®» 
éðîï ÌÎÑÒÜØÛ×Ó 
  
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
   

  
  
Ê�® ®»º»®¿²» Ü»®» ®»º»®¿²» Ü¿¬± 
îðïìðçðéëóî ÕÌñïíëèè ïêòðêòîðïì 
 
 

Ê»¼® ·¹¿²¹¿¬¬ ¿ª ¿®¾»·¼ ³»¼ ®»¹«´»®·²¹°´¿² º±® Þ´�¬¬ µ±³°»¬¿²»»²¬»® ó îïñïô 
Í·¬®¿²¼¿ · Ú®a§¿ µ±³³«²» 

 
Ü»®» ±ª»®»²¼»´» ¿ª ðêòðêòîðïìò 
 
Ú§´µ»µ±³³«²»² ¸¿® ¼»´¬¿¬¬ °� ¿³®�¼³a¬» ª»¼®ò ¼»²²» °´¿²»²ò Ð� ¿³®�¼³a¬»¬ ª¿® 
¾»¸±ª»¬ º±® °¿®µ»®·²¹ ±¹ »ª¬ò °¿®µ»®·²¹ · «²¼»®»¬¹ò »¬ ¬»³¿ò Þ»¸±ª»¬ º±® °¿®µ»®·²¹°´¿»® ±¹ 
¿³¾®«µ ¿ª ¿®»¿´ ¾a® ±³¸¿²¼´» · °´¿²¾»µ®·ª»´»²ò 
 
Ð´¿²¿®¾»·¼»¬ §²» ·µµ» � µ±³³» · ª»»²¬´·¹ µ±²º´·µ¬ ³»¼ ¿´´³»²²» º®·´«º¬·²¬»®»»®ò Ê· 
±°°º¿¬¬»® ¿¬ ¹¿²¹¬·»² ´¿²¹ ¶a»² ³»´´±³ »²¬®«³ ±¹ Í·¸±´³»² YÍ·¬·»²X ¾´·® »² ¼»´ ¿ª 
°´¿²»²ò Ü»¬ µ¿´ � ´¿²¹¬ ª· µ¿² » ·µµ» º±®»¬¿ ·²²¹®»° · ¶aò 
 
Í� ª·¼¬ ª· µ¿² » º®¿ µ«´¬«®³·²²»®»¹·¬»®»¬ô »® ¼»¬ ·µµ» ®»¹·¬®»®¬ ¿«¬±³¿¬·µ º®»¼»¼» 
µ«´¬«®³·²²»® ·²²»² ±³®�¼»¬ò Í»´ª ±³ ¼»¬¬» ®»¹·¬»®»¬ »® ²±» ³¿²¹»´º«´´¬ô ª«®¼»®»® ª· ¼»¬ ¬·´ � 
ªb®» ®»´¿¬·ª¬ ´·¬»² ®··µ± º±® ¿¬ °´¿²»² ª·´ µ±³³» · µ±²º´·µ¬ ³»¼ ´·µ»ò 
 
Ò�® ¼»¬ ¹¶»´¼»® º±®¸±´¼»¬ ¬·´ ºª éïì ª·»® ª· ¬·´ »¹»² «¬¬¿´»´» º®¿ Í¬¿¬»² ª»¹ª»»²ò 
 
Í� ´¿²¹¬ ¸¿® ·µµ» Ía®óÌ®a²¼»´¿¹ º§´µ»µ±³³«²» ¿²¼®» µ±³³»²¬¿®»® ¬·´ °´¿²¿®¾»·¼»¬ò 
 
 
 
 
Ó»¼ ¸·´»² 

Í¬·¹ Î±¿´¼ ß³«²¼»² 
º¿¹¶»º 

          Ì±®» Ú±®¾±®¼ 
 
Ù¶»²°¿®¬æò Ú§´µ»³¿²²»² · Ía®óÌ®a²¼»´¿¹ô ¸»®ò 
  Ê·¬»²µ¿°³«»»¬ô Í»µ¶±² º±® ¿®µ»±´±¹· ±¹ µ«´¬«®¸·¬±®·»ô éìçï Ì®±²¼¸»·³ 
  Í¬¿¬»² ª»¹ª»»²ô Î»¹·±² ³·¼¬ô Ú§´µ»¸«»¬ô êìðì Ó±´¼» 
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Í·¬®¿²¼¿ Ú®a§¿ ó Þ´�¬¬ Õ±³°»¬¿²»²»²¬»® ÙÒÎÁÞÒÎ îïÁï µ±°· ðéòðçòïì îïæðê

Ú®¿æ Ü±®·¼ Í±´®«² Þ»®¹ ä±´®«¾»®¹à¸±¬³¿·´ò½±³â
Û³²»æ Í·¬®¿²¼¿ Ú®a§¿ ó Þ´�¬¬ Õ±³°»¬¿²»²»²¬»® ÙÒÎñÞÒÎ îïñï
Ü¿¬±æ íðò ¶«²· îðïì ðçæïéæðï ÝÛÍÌ
Ì·´æ þµ¬à»¹¹»²ó¿®µ·¬»µ¬»®ò²±þ äµ¬à»¹¹»²ó¿®µ·¬»µ¬»®ò²±â

Ü»²²» »°±¬ ¸¿® ¾´·¬¬ µ±²¬®±´´»®»¬ º±® ª·®« ¿ª Ý±³»²¼± Í»½«®·¬§
Ì¸· »ó³¿·´ ¸¿ ¾»»² ½¿²²»¼ º±® ª·®«» ¾§ Ý±³»²¼± Í»½«®·¬§
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ðéòðçòïì îïæðè

Ú®¿æ Ì»®¶» Íª»²¼»² ä¬»®¶»òª»²¼»²à±²´·²»ò²±â
Û³²»æ ×¹¿²¹»¬¬»´» ó ®»¹«´»®·²¹°´¿² º±® ¾´�¬¬ µ±³°»¬¿²»»²¬»®ô Ú®a§¿ 
Ü¿¬±æ îìò ¶«²· îðïì ïêæîëæðð ÝÛÍÌ
Ì·´æ äµ¬à»¹¹»²ó¿®µ·¬»µ¬»®ò²±â
Õ±°·æ Õª·²¹»¼¿´ ß²¼®»¿ ä¿²¼®»¿òµª·²¹»¼¿´àº®±§¿òµ±³³«²»ò²±â

 
Ü»¬ ª·» ¬·´ ¿²²±²» · ´±µ¿´¿ª·»² Ø·¬®¿ó Ú®a§¿ ±³ ·¹¿²¹»¬¬»´» ¿ª 
¿®¾»·¼ ³»¼ ®»¹«´»®·²¹°´¿² º±® Þ´�¬¬ µ±³°»¬¿²»»²¬»® °� Ú®a§¿ò
 
Ë²¼»®¬»¹²»¼» ®»°®»»²¬»®»® Û·²¿® Í¬»·²ª·µô »·»® ¿ª ¹²®ò îïô ¾²®ò 
ïïè · Ú®a§¿ µ±³³«²»ò
 
× ºa´¹» ª»¼´¿¹¬» µ§´¼¼»´·²¹ ¸¿® Û·²¿® Í¬»·²ª·µ ¬·²¹´§¬ ¶a´»²¼·²¹ 
±¹ ¿¼µ±³¬®»¬¬ °� ¼»¬ ¿®»¿´»¬ ¸ª±® ®»¹«´»®·²¹°´¿²¿®¾»·¼»¬ 
·¹¿²¹»¬¬»ò
Þ»® ±³ Û·²¿® Í¬»·²ª·µ ®»¬¬·¹¸»¬»® ¾´·® ¸»²§²¬¿¬¬ · ¼»² º±®»¬�»²¼» 
®»¹«´»®·²¹°´¿²¿®¾»·¼»¬ò ß´¬»®²¿¬·ª¬ ¾» ¼»¬ ±³ ¿¬ ¼»¬ ·²²´»¼» 
º±®¸¿²¼´·²¹»® ³»¼ ¬¿²µ» °� ·²²´a²·²¹ ¿ª ®»¬¬·¹¸»¬»²»ò
 
Ì¿ ¹¶»®²» µ±²¬¿µ¬ ¼»®±³ ²±» »® «µ´¿®¬ò
 
Ê»²²´·¹ ¸·´»²
 
Ì»®¶» Íª»²¼»²
Î»¹·¬®»®¬ ®»¬¬¸¶»´°»®
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Î»¬¬¸¶»´°º·®³¿»¬ Ì»®¶» Íª»²¼»²

Ì»´æ

Ó±¾æ

        Û³¿·´æ

           Ñ®¹ò²®òæ

  éîììçðëð
  çðççðîìì
  ¬»®¶»òª»²¼»²à±²´·²»ò²±

  çéé íéé êéê

Þ»aµ¿¼®»»æ  Òb®·²¹»² Ø«ô éîêð Í·¬®¿²¼¿
   Ð±¬¿¼®»»æ  Ð±¬¾±µ éï ô éîêï Í·¬®¿²¼¿
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Ú®¿æ Þ»²¬» Íµ±®¹» ä¾»à»¹¹»²ó¿®µ·¬»µ¬»®ò²±â
Û³²»æ Ú©¼æ Õ«´¬«®ó ±¹ µ±³°»¬¿²»»²¬»® °� Ú®a§¿
Ü¿¬±æ îðò ¶«²· îðïì ïðæìéæëì ÝÛÍÌ
Ì·´æ ×ª»® Ý±®²»·´ ä·½à»¹¹»²ó¿®µ·¬»µ¬»®ò²±âô Ê»¾¶a®¹ Ûµ»¬¸ äª»à»¹¹»²ó
¿®µ·¬»µ¬»®ò²±âô Õ¶»®¬· Ì¿²²ª·µ äµ¬à»¹¹»²ó¿®µ·¬»µ¬»®ò²±â

Ó»¼ ª»²²´·¹ ¸·´»²

Þ»²¬» Íµ±®¹»

µ±²¬±®´»¼»®

éî ëê éë ïð

çéë ðí ìíè

Û¹¹»² ß®µ·¬»µ¬»® ßÍ

Ø¿ª¬»·² Ê»¬®» Ù�®¼

Í¬¿¬®�¼ Õ®±¸¹ ª ïë Û

éðîï Ì®±²¼¸»·³

Ê·¼»®»»²¼¬ ³»´¼·²¹æ
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Ü»¬¬» »® ·´´»ÿ Øª¿ ´¿¹ ¬·´°¿²·²¹ ¬·´ ¬»¼»¹»² ¾§¹¹»µ·µµ ±¹ ¬·´ 

±³¹·ª»´»²» »® ¼»¬¬»á
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jogeir Mikalsen Arkiv: PLAN   

Arkivsaksnr.: 08/604    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

 

REGULERING AV OMRÅDET SIHOLMEN - MYRATANGEN. 
SLUTTBEHANDLING 
 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommunestyre egengodkjenner endring av reguleringsplan for Siholmen – Myratangen med 

planbeskrivelse og bestemmelser datert 05.11.2014 og plankart datert 06.11.2014. Vedtaket fattes i medhold av 

PBL § 12-12. 

 

 

 
Vedlegg: 
1. E-post om reguleringsendring fra rettshjelpsfirmaet Terje Svendsen på vegne av Coop Hamarvik, datert 

07.05.2014 

2. Vedtak om å sende endret reguleringsplan på begrenset høring, datert 27.08.2014 

3. Uttalelse fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 15.09.2014 

4. Uttalelse fra Kari Thesen, datert 25.09.2014 

5. Revidert planbeskrivelse og bestemmelser, datert 05.11.2014 

6. Revidert plankart, datert 06.11.2014 

 

Saksopplysninger:   
Rettshjelper Terje Svendsen ønsker på vegne av Coop-Hamarvik å foreta noen mindre endringer i 

reguleringsplanen for Siholmen- Myratangen. Den ene endringen de ønsker er at innregulerte parkeringsplass på 

eiendommen 23/3 endres til å være regulert til forretning/kontor som i det første forslaget som ble presentert. 

Den andre endringen er at de ber om at veien mellom 23/3 og 23/2 blir lagt i tomtegrensen mellom disse 

eiendommene. 

 

Parkeringsarealet ble tatt ut av planen og erstattet med formålet forretning/kontor. Veien ble ikke endret. 

Hovedutvalg for forvaltning vedtok den 21.08.2014 å legge reguleringsplanen for Siholmen – Myratangen ut på 

en begrenset høring. 

 

Vurdering: 
Høringsfristen for begrenset høring ble satt til 09.10.2014. Det er kommet inn uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag og fra Kari Thesen som er eier av nausttomt i planområdet. Merknadene er: 

 

Fra Merknad Løsning 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Ingen merknad OK 

Kari Thesen Ber om erstatningstomt på samme Nausttomten vil ikke inndras da 



størrelse nært havneområdet 

dersom nausttomt inndras i 

forbindelse med 

reguleringsendringen 

den ligger i et område etablert for 

sjøhus. 

 

På bakgrunn av ovenstående tilrår administrasjonen at Frøya kommune vedtar å egengodkjenne 

reguleringsplanen for Siholmen – Myratangen. Vedtaket fattes i medhold av § 12-12. 
 

 

 

 





































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/721    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

REVIDERT DELEGASJONSREGLEMENT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Vedlagte delegasjonsreglement, versjon 1.5.0 vedtas som Frøya kommunes 

delegasjonsregelment fra d.d. Reglementet erstattet tidligere vedtatte 

delegasjonsreglement vedtatt 19.06.14 i sak 71/14. 

 

 

 

Vedlegg: 
 

Delegasjonsreglement for Frøya kommune versjon 1.5.0 

 

Saksopplysninger:   
 
Dagens delegasjonsreglement ble sist revidert våren 2014, og vedtatt i kommunestyret i juni 2014. 
 
 Nytt regelement ble vedtatt – med unntak av et kapittel 5 om «regelment for interkommunale styrer 
og nemder» dette skulle etterbehandles. 
 
Rådmannen har nå gjennomgått reglementet på nytt og lagt inn forslag til kapittel 5. I tillegg er det 
gjort noen tilføyelser på delegasjone som ikke var tatt med i forrige versjon (kap. 3.7) og endringer 
som følge av delegasjon til interkommunale nemder (kap 3.5.2) 
 
Reglementet (versjon 1.5.0) avviker fra vedtatt reglement av 19.06.14 slik: 

• Kap 5 er lagt inn. 
• Endring i avsnitt 3.5.2  
• Nytt avsnitt 3.7 (om delegering til valgstyret) 
• Avsnitt 4.3.4 i vedtatt reglement er splittet i 4.3.4 og 4.3.5. 

 
Revideringen er nå gjort med tanke på å få et reglement som er tilpasset kommunens flate 
organisasjonsstruktur. 
 
Delegeringsreglementet er utformet i tråd med de konkrete bestemmelsene om delegering i 

Kommuneloven for de ulike politiske organ og roller som er aktuelle i en kommune. Særlig skal 

framheves reglene for delegering til formannskapet (§8 nr. 3), ordfører (§9 nr. 5),faste utvalg (§ 10), 



og interkommunalt samarbeid (kap 5), samt delegering fra politisk nivå til rådmannen som den 

øverste leder for den samlede kommunale administrasjon (§ 23 nr.4).  

 

Vedlagte reviderte delegasjonsreglement er bygd opp av 4 hoveddeler 
- Grunnprinispper for organisering og delegering i kommuneloven 
- Reglement for kommunestyret og dets faste utvalg 
- Delegering fra kommunestyret til rådmannen 

 
Dokumentet er forankret i Kommunelovens bestemmelser om delegering. Loven slår fast at 

kommunestyret er kommunens øverste organ, og at kommunestyret treffer vedtak så langt ikke annet 

følger av lov eller delegeringsvedtak (Kl. § 6). Det er ikke praktisk mulig for kommunestyret selv å 

ta alle beslutninger som er nødvendig i kommuneorganisasjonen. Det er derfor gjennom 

delegeringsreglement andre organer og roller får legitimitet til å ta beslutninger på vegne av 

kommunestyret.  

 

Vurdering: 
 

Revidert delegasjonsreglement er grundig gjennomgått administrativt, og kvalitetssikret av 
kommuneadvokaten. Rådmannen anbefaler at versjon 1.5.0 vedtas som kommunens gyldige 
delegasjonsreglement fra kommunestyrets vedtak. 
 

 

 

 

 







































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Roger Tvervåg Arkiv:  056 &30  
Arkivsaksnr.:  14/1490    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 
Kommunestyret 
 
 
IKT-PLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2015 - 2018  
 
Forslag til vedtak: 
 
IKT plan for Frøya kommune 2015-2018 tas til orientering 
 
 
 
Vedlegg: 
IKT plan for Frøya kommune 2015-2018 
 
Saksopplysninger:   
 
En IKT – plan skal bidra til at kommunens visjon, mål og overordnende retningslinjer 
kan realiseres. Planen skal angi retning og felles satsningsområder for de kommende 
årene innenfor IKT-området. 
 

 

Selv om kommunen i 2015 skal i gang med et interkommunalt samarbeid med Hitra 
kommune er det viktig å ha egne, kommunale mål for IKT tjenestene i årene som kommer.  
 
Dette er en plan som beskriver kommunens satsing innenfor IKT de nærmeste årene. 
 
Planen viser at Frøya kommune ønsker å arbeide aktivt og målrettet for å kunne utnytte IKT 
verktøy på best mulig måte i alle våre virksomheter. På denne måten kan vi yte enda bedre 
service til innbyggerne og brukerne.  
 
IKT har som mål å forenkle tilgangen til informasjon og tjenester. Innbyggere og næringsliv 
skal få tilgang til kvalitetssikret informasjon gjennom et bedre og raskere møte med det 
offentlige, og ansatte skal ha tilgang til velfungerende IKT-system som effektiviserer og 
forenkler arbeidet. 
 
Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge påpeker at nettbaserte tjenester skal være 
hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Videre står 
det at egnede tjenester tilbys digitalt og skal være den primære måten å kommunisere med 
forvaltningen på.  
 



Hovedmålet er altså at innbyggere og næringsliv faktisk ønsker å ta et «digitalt førstevalg». 
 
 
Vurdering:  
 
Rådmannen innstiller på at kommunestyret tar vedlagte IKT plan til orientering. 
 
 
 
 























 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/1340    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 
Kommunestyret  
 
VERTSKOMMUNEAVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG ORKDAL 
KOMMUNE OM LEGEVAKT OG LEGEVAKTSENTRAL  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune slutter seg til vedlagte revidering av vertskommuneavtale om 
legevaktsamarbeid og legevaktsentral og avtale om drift av legevaktsentral i 
Orkdalsregionen. 

2. De økte utgiftene for SIO-samarbeidet i 2014 som framkommer av prognose 2014 og 
ekstra utgifter til drift av legevaktsentral 2014 er lagt inn i budsjett/økonomiplan 2015-
2018 og dekkes således av familie/helses budsjett 

3. Utgiftene som framkommer i tilsendt budsjett for SIO-samarbeidet for 2015 er 
innarbeides i budsjett 2015 for familie/helse og økonomiplan for perioden 2015 -2018.  

4. I tillegg kommer kommunens utgifter til nytt nødnett. Egen sak på dette fremlegges 
når eksakte opplysninger foreligger 

 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktsentral med 2 vedlegg:  

(1) Nærmere om legevaktsamarbeidet og  
(2) Om drift av legevaktsentral mellom St. Olavs Hospital HF (SOHHF) og 
samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO)  
 

2. SIO prognose 2014 og budsjett 2015 
 
Saksopplysninger:   
 
Vertskommuneavtaler om helsesamarbeid i Orkdalsregionen  
 
Legevakt: 
Samarbeidet omfatter drift av felles legevakt. For Frøya sin del gjelder dette på hverdager fra 20-08 
og på helg og høytidsdager fra 20-10. Vertskommunesamarbeidet erstatter tidligere ordning etter 
kommunelovens § 27 nr 1 – og det tidligere styret for ordningen utgår. 
 
Legevaktsentral: 



St. Olavs hospital helseforetak (SOHHF) har driftet legevaktsentralen i Orkdal de senere årene. Hver 
kommune har hatt egen avtale med SOHHF om legevaktsentral. Avtalen innebærer at SiO 
organiserer og driver legevaktsamarbeidet på vegne av kommunen som er med i samarbeidet.  
 
Økonomiske konsekvenser  
 
Kjente utgifter pr dato til SiO -2015 jfr vedlegg: 
 

  Sengepost 
Kreftprosjekt/ 

Orkdalsmodellen 
Legevakt-

samarbeidet 
Legevakt-
sentralen 

1620 Frøya 92 000 37 000 744 000 236 000 
 
 
I tillegg er det bebudet at kommunene må dekke inn et sprik mellom kostnader og finansiering på kr 
1,2 millioner. Utgiftene til drift av legevaktsentral vil bli fordelt etter Agdenesmodellen. Utgifter for 
tilpasning, tilkobling og drift av nytt nødnett er lagt inn i avtalen. Størrelse på utgifter vedrørende 
nytt nødnett er ikke tilgjengelig ennå. Rådmannen kommer tilbake med nye opplysninger når disse 
foreligger. 
 
I kostnadsfordelingen til legevakt er det fortsatt hensyntatt at Frøya og Hitra kommuner har 
særavtaler om rabatt på 150 000 kr pr år for hver av kommunene (fordi vi har legevakt lokalt på 
kveld og helg). Utgiftene til legevakt er økt betydelig for å møte kvalitetskrav som bedre lokaler og 
tilgjengelig hjelpepersonell på vakt sammen med legen. 
 
Andre opplysninger til saken: 
I brev datert 25. oktober 2013 fra SOHHF til kommunene i legevaktsentralsamarbeidet beskriver 
SOHHF et sprik mellom kostnader og finansiering. Det var et ønske fra SOHHF sin side å ha en part 
å forholde seg til.  
 
Det har fra de involverte kommunene sin side vært satt ned et forhandlingsutvalg. Dette utvalget har 
bestått av representanter fra kommunegruppene Orkdalsregionen og Fosen, samt enkeltkommunene 
Surnadal og Oppdal. Gruppen har hatt som mandat å gå i forhandlinger med SOHHF om drift og 
finansiering av legevaktsentral. Det har vært avholdt flere møter i forhandlingsgruppen, samt et 
forhandlingsmøte med SOHHF. Sykehuset krever å få dekket differansen mellom inntekter og 
kostnader tilsvarende kr 1,2 millioner,- hensyntatt synergieffekten på kr 400.000,-  
 
Delegasjon 
Det er tatt høyde for delegasjon til den interkommunale nemda i SiO i Frøya kommunes vedtatte 
delegasjonsreglement (okt 2014) 
 
Vurdering  
 
Forhandlingsgruppen konkluderte med at kommunene ikke hadde noen reelle alternativ til drifting av 
legevaktsentral enn SOHHF. Kommunene ønsker derfor at SOHHF fortsatt skal drifte 
legevaktsentralen i Orkdal. Pr i dag omfatter dette 17 kommuner. Det er et ønske fra kommunene at 
SOHHF planlegger og drifter nytt nødnett. Rådmannen i Frøya tilslutter seg denne anbefalingen. 
 
Legevaktssamarbeidet inngås mellom 10 kommuner og Orkdal kommune som vertskommune. 
Samarbeidet styres av en interkommual nemd, hvor hver av kommunene har utpekt 2 representanter. 
For Frøya sin del er dette orfører og varaordfører. 
 
 
 











































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Martin Østtveit-Moe Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 14/1287    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 

SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER. ORIENTERING OM FIRE SØKNADER TIL 

FYLKESMANNEN.  
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar søknaden til fylkesmannen til orientering. Egenandel finansiering legges 
inn i budsjettet for 2015. 
 
 

Vedlegg: 
 

- Følgebrev skjønnsmidler Frøya 
- Søknad om tildeling av skjønnstilskudd: Samordning og videreutvikling av 

tverrfaglig samarbeid til det beste for barn og unge i Frøya. 
- Søknad om tildeling av skjønnstilskudd: Øyrekka inn i Framtida 
- Søknad om tildeling av skjønnstilskudd: Digital kommunikasjon 
- Søknad om tildeling av skjønnstilskudd: Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

 
Alle vedleggene ble sendt til fylkesmannen 15.10.2014 
 

Saksopplysninger:   
Onsdag 15.10.2014 sendte rådmann inn 4 søknader om skjønnsmidler til fylkesmannen i Sør-
Trøndelag. Frøya kommune har anledning til å sende 3 søknader under kategorien 
«Søknadsskjønn». Interkommunale søknader er unntatt denne begrensningen. Det ble derfor 
også sendt en fjerde søknad.  
 
Frøya kommune sendte følgende søknader i prioritert rekkefølge: 
 

- Samordning og videreutvikling av tverrfaglig samarbeid til det beste for barn og unge 
i Frøya. 

- Øyrekka inn i Framtida 
- Digital kommunikasjon 

 
I tillegg ble det sendt en interkommunal søknad sammen med Hitra: 

- Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 



 
Prosjektet om «Samordning og videreutvikling av tverrfaglig samarbeid til det beste for barn 

og unge i Frøya.» handler om å ta tak i de dårlige skoleresultatene Frøya kommune har 
levert. For å øke fokus på dette er det ønskelig med ekstern bistand for å videreutvikle 
arbeidet som allerede er gjort for å løfte resultatene. Vi søker derfor midler til en 
prosjektstilling. Hovedmålet med prosjektet er å bedre våre overordnede styringssystemer og 
tverrfaglige samarbeidsarenaer, slik at den enkelte virksomhet og ansatt opplever å yte god 
tjenesteproduksjon i et samordnet fellesskap. Frøya kommune har allerede gjort flere grep for 
å styrke skoleresultatene og har merket effekten på noen områder, men flere viktige områder 
gjenstår. Arbeidsoppgaver for en prosjektleder vil være: 

- Samordning og videreutvikling av det tverrfaglige arbeidet ved å utvikle en 
samordnet, helhetlig og forpliktende plan. 

- Bistå kommuneledelsen og virksomhetsledere i et systematisk analysearbeid og sørge 
for at dette blir integrert i det helhetlige arbeidet.  

- Støtte arbeidet med en revidering av oppvekstsektorens «tidlig innsats»-plan 
 
Frøya kommune søker om støtte på 500 000,- for dette mens den kommunale 
egenfinansieringen er 1 950 000,-. Denne søknaden er førsteprioritet blant søknadene. 
 
Søknaden som har andreprioritet er en oppfølging av folkemøtet på Mausund og det 
engasjementet som er rundt å snu den negative befolkningsutviklingen i øyrekka. Dette 
prosjektet har fått arbeidstittelen Øyrekka inn i Framtida og er inspirert av Frøya inn i 

Framtida. Hovedmålet med prosjektet er å stanse og snu befolkningsnedgangen i øyrekka. 
Dette skal nås ved hjelp av 5 delmål: 

- Ansette en prosjektkoordinator. 
- Bedre bolyst og bo-muligheter i øyrekka. 
- Ha tilstrekkelig god kommunikasjon i øyrekka for å kunne oppretthold bosetting. 
- Næringsutvikling 
- Økt samarbeid i øyrekka 

 
Denne prosjektprofilen er valgt fordi en slik organisasjonsmodell var en suksess for 
prosjektet Frøya inn i Framtida. Fordi det førte til dedikert fokus på oppgavene og stor 
gjennomføringskraft. Under hvert delmål er det foreslått en rekke tiltak. Alle tiltakene er 
utarbeidet på bakgrunn av tilbakemeldingene på folkemøtet. Dette innebærer for eksempel 
utredning av veiforbindelse, fokus på kommunikasjonsproblemer osv.. Se vedlagt 
prosjektplan for mer info. Totalrammen på prosjektet er 2 400 000,-. Frøya kommune søker 
fylkesmannen om midler på 1 200 000,- Frøya kommune og Frøyasamfunnet står for resten 
av finansieringen. Det inkluderer egeninnsats. Det er tiltenkt at Frøya kommune skal 
garantere for en finansiering på 700 000,- til prosjektet, men at egenandelen til kommunen 
senkes ved å søke andre støtteordninger og be lokalt næringsliv om støtte. I skrivende stund 
er ikke annen finansiering på plass. 
 
Søknad med tredjeprioritet er digital kommunikasjon. Krav om digital kommunikasjon som 
hovedregel når forvaltningen kommuniserer med andre gjør at Frøya kommune må gjøre 
store investeringer og anskaffelser av nye systemer og verktøy for å være i stand til å oppfylle 
dette kravet. Kommunen investerer i løpet av 2015 mye for å få den digitale kanalen ut fra 
kommunen til å bli en realitet, men dette løser ikke utfordringer knyttet til kommunikasjonen 
inn til kommunen samt mellom kommunen og samarbeidskommuner som vi har 
interkommunale samarbeid med. Kommunen har per i dag noen få digitale skjema (flere 



planlegges lansert i 2015), e-postmottak og facebookside kommer under kategorien digital 
kommunikasjon. Kommunen ønsker at innbyggerne selv skal få velge kommunikasjonsform 
enten via chat, sms, sosiale medier, videokonferanse, telefoni eller personlig oppmøte. 
 
Frøya kommune har som målsetning at vi innen 2016 har system/verktøy på plass for at 
innbyggerne i kommunen og andre som ønsker en dialog med oss, selv skal få velge på 
hvilken måte dette skal skje. Digital kanaler skal etableres og kommunen selv skal ikke legge 
begrensninger på hvilke veier man har inn til den offentlige forvaltningen. Frøya kommunes 
svar på detter er å gå til anskaffelse av en komplett kommunikasjonsløsning som ivaretar alle 
digitale kanaler og former for digital kommunikasjon både internt og ekstern. Både 
henvendelser inn til kommunen og ut i fra kommunen. En slik løsning vil også kunne løse 
interne kommunikasjonsproblemer ut i mot øyrekka som i verste fall må ty til overnatting på 
hotell om de skal delta i et møte på fast-Frøya. Kommunikasjon også opp mot 
samarbeidskommunene og andre offentlige virksomheter er en stor gevinst for kommunen 
som helhet. Dette vil bety gevinst i mer effektivitet for kommunen som frigjør mye tid og 
ressurser til å ivareta innbyggerne våre. 
 
Søknad om digital kommunikasjon har en totalkostnad på 1 208 575,-. Det søkes om 
300 000,- og Frøya kommune har en egenfinansiering på 908 575,-. Noen av de store 
kostandene i dette prosjektet er ansettelse av en prosjektleder i 50 % stilling, innkjøp av nytt 
kommunikasjonssystem og årlige driftsutgifter på leie av utstyr, servere og supportavgift. 
Kostnader som drift og offentlige anskaffelser kan ikke skjønnsmidler støtte. Derfor er 
beløpet det søkes om kun en liten andel av totalkostnadene. 
 
Siste søknad kommer utenom rangeringer av søknader fordi den er interkommunal og har fått 
navnet «Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi»: Frøya og Hitra innførte i 2014 
hverdagsrehabilitering i kommunene. Vi ønsker i 2015 å videreutvikle dette til å også gjelde 
velferdsteknologi. Prosjektet skal bygge på samhandlingsreformens målsettinger om 
helsefremmende arbeid, forebyggende tjenester, tidlig innsats og ytelse av tjenester der folk 
bor. Andelen eldre øker, samt utfordringer med tanke på tilstrekkelig fagpersonell. Som et 
ledd i vårt videre prosjekt ønsker vi også å prøve ut oppsøkende forebyggende 
hjemmetjenester for å fange opp innbyggernes rehabiliteringsbehov på et tidlig tidspunkt. 
 
Hverdagsmestring er en tverrfaglig arbeidsmetode som har gitt oss gode tilbakemeldinger 
som vi ønsker å videreutvikle. Kommunen ønsker å ta velferdsteknologi inn i tankesettet 
hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering, hvor vi spør «Hva er viktig for deg nå?» som et 
godt utgangspunkt for innføring av teknologiske løsninger som kan avlaste et presset 
helsevesen som skal fremme mulighetene for selvstendighet hos bruker. Målsettingen er å 
utvikle modellen til å også gjelde andre tjenesteområder (psykisk helsearbeid, tjenester for 
funksjonshemmede). Ergo- og fysioterapeuter, hjemmetjenesten og IKT-personell kommer til 
å være nøkkelpersoner og skal samarbeide om å finne løsninger. Kommunen ser behovet for 
å ansette prosjektleder som kan videreføre hverdagsmestringstankegangen og implementere 
velferdsteknologiske løsninger. Det er inngått samarbeid med HIST (avd. for 
sykepleierutdanningen) om at prosjektet skal føre til en forskningsartikkel. 
 
Prosjektet har en totalramme på 1 000 000,- hvor kommunene bistår med 50 % 
egenfinansiering og det søkes fylkesmannen om 500 000,-. For Frøya kommune betyr et en 
kostnad på 250 000,- Denne søknaden ble behandlet i interkommunal nemnd i slutten av 
oktober (ikke behandlet i skrivende stund) og sendes videre derfra til behandling i 



kommunestyret. Dette prosjektet er tatt med i saksfremlegget som en del av orientering om 
alle søknadene.  
 
 

Vurdering: 
 
Alle disse 4 områdene det søkes om midler til er viktige temaer som vi ser en mulighet til å 
styrke arbeide med ved hjelp av midler fra fylkesmannen. Fellesnevner for alle fire søknaden 
er at det innebærer å få ansatt noen som jobber i en prosjektstilling. Dette vil bidra til å løfte 
arbeidet med hvert enkelt tema og holde fokus. Egenfinansiering for alle prosjektene legges 
inn i budsjettet for 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

























































































































































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Torbjørn Berglann  Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/1502    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015 - 2016  
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015 – 2016, med følgende 

prioriterte prosjekter: 
1. HAMOS IKS 
2. DalPro IKS 
3. Trøndersk kystkompetanse 

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen dersom 
forutsetningene endres, eller dersom mulighetene for samarbeid med andre eiere 
tilsier dette. 

3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.  

 
 
Vedlegg: 
 
Plan for selskapskontroll 2015 – 2016 
Særutskrift sak 31 – 14 Plan for selskapskontroll  
 
Saksopplysninger:  
 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte plan for selskapskontroll 2015 – 2016. 
Jeg viser til vedtaket i kontrollutvalget og vedlagte særutskrift og ber på vegne av utvalget 
om at planen legges fram for kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015 – 2016, med følgende 

prioriterte prosjekter: 
1. HAMOS IKS 
2. DalPro IKS 
3. Trøndersk kystkompetanse 

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen dersom forutsetningene 
endres, eller dersom mulighetene for samarbeid med andre eiere tilsier dette. 

3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll.  
 



Sak 031/14 - Plan for selskapskontroll 2015-2016  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.10.2014  

 
 
 
Saksutredning 

Selskapskontroll er ifølge kommuneloven en pålagt oppgave for kommunene og 

ansvaret for kontrollen ligger til kontrollutvalget. Vedlagt følger utkast til plan for 
selskapskontroll for 2015-16. Planen er basert på en risiko- og 

vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap. I planen er det foreslått 3 

prosjekter. 

 

Som det fremgår av utkastet til plan må revisjonsressursene til selskapskontroll 
og forvaltningsrevisjon sees samlet. Sekretariatet anbefaler derfor at 

kommunestyret, i tråd med tidligere praksis, delegerer til kontrollutvalget å 

prioritere ressursene mellom de to formålene. Ressursene er ikke tilstrekkelige til 

å gjennomføre alle de prioriterte prosjektene i planen, men det forutsettes likevel 

at det skal utføres forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i et visst omfang i 
planperioden. 

 

Der flere av kommunene er eiere i samme selskap er det fornuftig å koordinere 

kontrollarbeidet. Det gir bedre ressursutnyttelse for den enkelte eierkommune og 

reduserer belastningen på selskapene. Det kan føre til at enkelte prosjekt kan gå 

ut dersom de øvrige eierne ikke ønsker å delta i en felles kontroll, eller at nye 
prosjekt tas inn dersom andre eierkommuner inviterer Frøya kommune til å delta 

i en felles selskapskontroll. Dette er likevel ikke til hinder for at Frøya kommune 

igangsetter selskapskontroll uten andre eiere, selv om det finnes der dette er 

tilstrekkelig høyt prioritert. 

 
Overordnet analyse for selskapskontroll 

Konsek har gjennomført en felles overordnet analyse av eierskapene til Frøya 

kommune, fylkeskommunen og de 13 kommunene som deltar i samarbeidet. 

Analysen for selskapene som Frøya kommune har eierinteresser i ble behandlet i 

kontrollutvalgets møte 10.9.2014, sak 25/14. 
 

I den overordnede analysen er selskapene prioritert for kontroll ut fra risiko- og 

vesentlighetskriterier. Det er ikke nødvendigvis fullstendig samsvar mellom 

analysens prioriteringer og hvilke selskaper som foreslås i planen for Frøya 

kommune, da analysen også tar utgangspunkt i vesentlighetskriterier som 

gjelder for andre kommuner i samarbeidet. 
 

Følgende selskap kom ut med høy eller middels prioritet i analysen: 
 

Høy prioritet: 

 Hamos Forvaltning IKS 

 TrønderEnergi AS 

Middels prioritet: 

 DalPro AS 

 Trønders kystkompetanse 

 

 



Selv om TrønderEnergi er gitt høy prioritet er ikke selskapet aktuelt for kontroll 

nå, da det ble gjennomført en selskapskontroll i 2013/2014. Det er redegjort 

nærmere for de foreslåtte prosjektene i det vedlagte plandokumentet. 

 
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 

Sekretariatet anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte utkast til plan for 

selskapskontroll 2015-2016. 

 

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i 
planen når dette er hensiktsmessig for samarbeid om selskapskontroll. 

Sekretariatet anbefaler også at kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere 

ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015-2016, med 

følgende prioriterte prosjekter: 

1. HAMOS IKS 

2. DalPro IKS 

3. Trøndersk kystkompetanse 

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen dersom 

forutsetningene endres, eller dersom mulighetene for samarbeid med 

andre eiere tilsier dette. 

3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

 



 

Protokoll 

Leder la fram saken. Torbjørn Berglann orienterte om at kommunestyrene i 

Orkdal og Melhus kommune har endret prioriteringsrekkefølge når de har 

behandlet plan for selskapskontroll. Revisjon Midt-Norge IKS er nå blant de 

selskapene som er prioritert for selskapskontroll.  

Berglann orienterte om at ordføreren i Melhus kommune den 23.10.14 sendte en 

invitasjon til ordførerne i 12 av eierkommunene til Revisjon Midt-Norge IKS og 

ba dem gjøre tilsvarende omprioritering under behandling av plan for 

selskapskontroll i kommunestyrene. Ordføreren ønsker selskapskontroll av 

Revisjon Midt-Norge fordi selskapet har stor påvirkning på kommunene og 
skriver at selskapet bør gjennomgås ”med tanke på kompetanse, ressurser og 

drift”. Kontrollutvalget i Frøya kommune har ikke mottatt henvendelsen og 

overlater en eventuell omprioritering til kommunestyret.  

Kontrollutvalget diskuterte prioriteringen av selskap og hvorvidt det er fornuftig å 
legge opp til en ny selskapskontroll av DalPro. 

Vedtak som innstilling. 

031/14 Vedtak: 

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015-2016, med 

følgende prioriterte prosjekter: 

4. HAMOS IKS 

5. DalPro IKS 

6. Trøndersk kystkompetanse 

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen dersom 

forutsetningene endres, eller dersom mulighetene for samarbeid med 

andre eiere tilsier dette. 

Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frøya kommune – U T K A S T   

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 



 

 

1 Om selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med 

forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.1 Kommunens interesser er i 

denne sammenhengen eierskap i aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA), 
interkommunale selskap (IKS), interkommunale samarbeid, samvirkeforetak og andre 

selskap med begrenset ansvar. I denne planen legger vi til grunn at selskapskontrollen 
også omfatter alle selvstendige virksomheter der kommunen har et eierskap, eller 

interesser med tydelig karakter av eierskap, som stiftelser og foreninger.  
 

Selskapskontroll kan gjennomføres som en enkel eierskapskontroll, eller som 
forvaltningsrevisjon i ett selskap 

 

Selskapskontroll som eierskapskontroll: I en eierskapskontroll undersøkes praktiseringen av 
kommunens eierstyring. Undersøkelsen kan inkludere kontroll med bruken av eierskapsstrategi, 
rutiner for deltakelse i generalforsamlinger og kommunikasjon med selskapene kommunen er eier i. 
Kontrollen kan ta utgangspunkt i oppfølgingen av ett eller flere selskap. Denne formen for 
selskapskontroll er obligatorisk og skal gjennomføres minst én gang i valgperioden. 

Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon: Denne formen for selskapskontroll går er rettet mot ett 
selskap, og hensikten er å belyse om selskapet drives i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. I denne formen for selskapskontroll kan undersøkes om ressursene brukes slik eierne 
har vedtatt, om selskapet drives effektivt, om lover og regler etterleves, om forvaltningens 
styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, om resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd 
med kommunestyrets krav m.m.2 

1.1 Plan for selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal utarbeide plan for selskapskontroll3. Planen skal baseres på en overordnet 
analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Gjennom slike vurderinger 
skal en forsøke å identifisere behovet for selskapskontroll i de ulike selskapene. Kontrollutvalget 
fremmer forslag om plan for selskapskontroll for kommunestyret.  

Den foreliggende planen er basert på en overordnet analyse som er gjennomført av 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. 

1.2 Gjennomføring 

Revisjon Midt-Norge IKS skal i henhold til den inngåtte selskapsavtalen gjennomføre selskapskontroll 
på vegne av de 15 eierkommunene. 

1.2.1 Bestilling av selskapskontroll 

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll og foreslår innretning på undersøkelsen. Bestillingen skjer 
med utgangspunkt i den vedtatte prioriteringsrekkefølgen i planen, men kan fravikes dersom 
forutsetningene endrer seg. 

1.2.2 Innsyn 

Kommunens kontrollutvalg og revisor har rett til å kreve nødvendige opplysninger fra selskapets 
daglige leder, fra styret og den valgte revisor. I selskap som er heleid av kommuner og 

                                                            

1 Jf. kommuneloven § 77 nr. 5. 
2  Jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13, og forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner § 7. 
3 Jf forskrift om selskapskontroll i kommuner og fylkeskommuner § 13. 



 

 

fylkeskommuner i fellesskap har kommunen fullt innsyn4. I selskap med andre eiere, og for 
selskapsformer som ikke er omfattet av loven må retten til innsyn sikres på andre måter: Selskapets 
vedtekter kan gi rett til innsyn for eiernes kontrollorganer. I aksjeselskaper og de fleste andre 
selskapsformer kan en slik hjemmel fastsettes av generalforsamling med 2/3 flertall. I selskap uten en 
slik innsynsbestemmelse kan kontrollutvalget be om at selskapet frivillig tillater innsyn. 
Anmodningen kan gjøres samtidig med at kontrollutvalget fatter vedtak om selskapskontroll. 
Erfaringsmessig er dette uproblematisk i selskaper som hovedsakelig finansieres med offentlige 
midler og i selskap der det offentlige er dominerende på eiersiden. Et siste alternativ er å 
gjennomføre selskapskontroll utelukkende basert på offentlig tilgjengelig informasjon og den 
informasjon som finnes i kommunenes arkiver. For ren eierskapskontroll kan dette være tilstrekkelig, 
men det vil neppe være nok til å kunne gjennomføre selskapskontrollen som forvaltningsrevisjon. For 
å sikre innsyn i selskap der kommunen har eierinteresser og der innsyn ikke er sikret gjennom lov 
eller vedtekter, bør eierrepresentanten bes om å fremme sak om vedtektsendring vedrørende innsyn 
ved neste generalforsamling. 

1.2.3 Samarbeid om selskapskontroll 

I selskap der flere kommuner er eiere, og særlig der kommunene også har samme revisjonsselskap, 
kan det være hensiktsmessig å samarbeide om selskapskontroll. Dette gir bedre utnytting av 
ressursene til revisjonsarbeid og gir færre kontroller enn om hver kommune skulle ha en egen 
selskapskontroll, noe som er en fordel for selskapene. For at det skal være praktisk gjennomførbart å 
samarbeide om selskapskontroll kreves det at kommunenes prioriteringer samordnes, og at 
kontrollutvalgene gis fullmakt til å prioritere mellom aktuelle prosjekt, avhengig av hvilke prosjekter 
det finnes potensielle samarbeidspartnere til. 

1.2.4 Ressurser 

Ressursene til gjennomføring av selskapskontroll må, dersom kommunen ikke ønsker å bevilge 
ytterligere ressurser til formålet, tas av ressursene til forvaltningsrevisjon. Det vil derfor være 
nødvendig å foreta en løpende prioritering mellom disse to arbeidsområdene før bestilling av 
prosjekter. Det er hensiktsmessig at denne prioriteringen ligger til kontrollutvalget. 

1.3 Rapportering  

Revisjonen rapporterer til kontrollutvalget om gjennomført selskapskontroll, kontrollutvalget legger 
rapportene fram for kommunestyret. I fellesprosjekter mellom flere kommuner kan revisjonen 
rapportere i én samlet rapport dersom det er hensiktsmessig. 

                                                            

4 Dette er litt forenklet framstilt, se kommunelovens § 80 første ledd, se også lov av 29.januar 1999 nr. 6 samt 
kommunelovens § 27. 



 

 

2 Eierskap og eierstyring i Frøya kommune 

 
Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak 701/13 en eierskapsmelding. Samtidig ble det satt ned 
et utvalg bestående av ordfører, opposisjonsleder og en deltaker fra administrasjonen for å 
ferdigstille meldingen. Endelig eierskapsmelding ble vedtatt i sak 12/14. 
 
Eierskapsmeldingen legger føringer for kommunens utøvelse av eierstyring. Den er også en 
veiledning for styremedlemmer og representanter i generalforsamling og representantskap. I 
meldingen er det lagt opp til at den skal behandles en gang hver kommunestyreperiode, mens 
oversikten over de enkelte selskapene skal behandles årlig. 
 
Tidligere gjennomførte selskapskontroller: 
2014 Trønderenergi. Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon. Felles kontroll med 19 andre 

eierkommuner. 
 
2013 DalPro. Eierskapskontroll. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

3 Prioriterte prosjekter i planperioden 

Kontrollutvalget behandlet i sak 25/14 vesentlighets- og risikoanalysen av selskapene som 
kommunen har eierinteresser i og følgende prioriteringsliste ble satt opp: 

Prioritering Prosjekt Involverte selskaper5 Involverte kommuner6 

1.  HAMOS IKS HAMOS IKS m/datterselskaper Snillfjord, Agdenes, 
Rindal, Rennebu, Hitra, 
Hemne, Meldal, Frøya, 
Skaun, Orkdal 

2.  DalPro AS DalPro Hitra, Frøya 

3.  Trøndersk kystkompetanse Trøndersk kystkompetanse Hitra, Frøya 

 

3.1 Utdyping av de enkelte prosjektene  

Med ressursene som stilles til rådighet for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kan 
kontrollutvalget bestille i gjennomsnitt litt under ett prosjekt pr. år. Deltakelse i felles 
selskapskontroller vil øke antallet. Jo flere eierkommuner som deltar, desto færre ressurser må den 
enkelte kommune stille til rådighet. 

 For alle prosjektene som er satt opp ønsker utvalget å gjennomføre selskapskontrollen som 
forvaltningsrevisjon. De overordnede problemstillingene kan da omhandle selskapets ressursbruk, 
effektivitet, etterlevelse av lover og regler med mer. Det vil være nødvendig med en presisering av 
problemstillingene før bestilling av prosjektene.  

3.1.1 Hamos IKS 

Hamos IKS har ansvar for renovasjon for eierkommunene og utfører dermed en viktig 
samfunnsoppgave. I tillegg driver selskapet innenfor sin konsernstruktur en hel rekke andre oppgaver 
innenfor tilgrensende virksomhet, slik som kommersiell innsamling av næringsavfall, resirkulering og 
innkrevingsvirksomhet. Selskap som både driver monopolvirksomhet og kommersiell virksomhet skal 
holde de to delene av virksomheten adskilt, og dette vil trolig være ett tema for selskapskontrollen. 
Andre aktuelle spørsmål er hvorvidt den kommersielle virksomheten bidrar positivt til 
primærvirksomheten og hvorvidt virksomheten drives etter selskapets formål og eiernes intensjoner. 
Prosjektet vil trolig bare være aktuelt å sette i gang dersom en større andel av de øvrige eierne også 
prioriterer det. 

3.1.2 DalPro AS 

DalPro As ble stiftet i 1988 og har som formål å være et redskap for kommunene Hitra (eier 60 %) og 
Frøya (eier 40 %) i arbeidet med tiltak for yrkeshemmede. Selskapet har stor omsetning og er en 
vesentlig investering for kommunen.  
 
Et interessant tema for en selskapskontroll av DalPro er omselskapet unngår at driften virker 
konkurransevridende7.  
 
I 2013 ble det gjennomført en eierskapskontroll der det blant annet ble konkludert med at 
kommunen burde utarbeide en eierstrategi, videre at økonomi, organisering og oppgaver var i 
samsvar med formålet til selskapet.  

                                                            

5 Selskaper i kursiv er ikke underlagt reglene om innsyn i kommuneloven § 80. 
6  Kommuner i kursiv har ikke Revisjon Midt-Norge IKS som revisor. 
7  Jf. forskrift om arbeidsrettede tiltak m.v. § 1-6. 



 

 

3.1.3 Trønders kystkompetanse 

Selskapet ble stiftet i 2006 og er et nettverk for bedrifts- og næringsutvikling i regionen Hitra, 
Snillfjord og Frøya. Trønders kystkompetanse har som mål å være pådriver og utvikler innen 
næringsutvikling. 

Selskapet eies av en rekke private aktører i tillegg til Hitra og Frøya kommune, som eier 17,01 % hver. 
Selskapet er av liten økonomisk betydning for eierkommunene, men av stor samfunnsmessig 
betydning.  

Selskapets formål er blant annet: 

- å bli ledende for regional kompetanseutvikling i kystregionen i Midt-Norge. 

- stimulere til økt vekst for eksisterende næringsliv og gi aktiv støtte til nyetableringer 

gjennom oppbygging av et større totalmiljø 

- søke samarbeid om å tilføre regionen prosjektmidler til konkrete bedriftsprosjekter 

Dersom øvrige eiere vil gi de kommunale eierne innsyn, kan en selskapskontroll av Trøndersk 
kystkompetanse for eksempel belyse måloppnåelse n, om ressursene brukes i tråd med eiernes 
føringer og om selskapet drives effektivt. Dersom de private eierne ikke gir innsyn kan 
selskapskontrollen gjennomføres en eierskapskontroll. 



 

 

4 Oversikt over kommunens eierskap 

Frøya kommune   

Orgnr Selskapsnavn Selskapstype Eierandel8 Off. heleid9 

947097733 DalPro AS AS 40,0 % Ja 

989138251 Frøya fiskeri- og havbruksfond Stiftelse 100,00 % Nei 

976788982 Frøya flerbrukshall DA Annet foretak 55,00 % Ja 

984565801 Frøya flyplass DA Annet foretak 25,00 % Nei 

975936333 Hamos Forvaltning IKS IKS 9,00 % Ja 

971375965 Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS IKS 1,70 % Ja 

988799475 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS IKS 3,80 % Ja 

994425714 Midt-Norsk fergeallianse AS AS 16,67 % Ja 

989870211 Ny Rv 714 AS AS 18,18 % Nei 

986532145 PreBio AS AS 9,38 % Nei 

977036283 Revisjon Midt-Norge IKS IKS 3,80 % Ja 

971379650 Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne Stiftelse 15,38 % Nei 

980417824 TrønderEnergi AS AS 2,75 % Ja 

990507627 Trøndersk Kystkompetanse AS AS 17,01 % Nei 

 

                                                            

8 Foretak oppført med 0 % er enten foretak med svært liten eierandel, ukjent eierandel eller foretak uten eiere 
der ”eierandel” ikke er estimert. Vekten av fylkeskommunens interesse i foretaket er estimert for enkelte 
stiftelser og foreninger ut fra andel av årlig tilskudd eller stiftelseskapital. 
9 Hvorvidt selskapet i sin helhet er eid av kommuner og fylkeskommuner og dermed faller inn under 
bestemmelsen om innsynsrett i kommuneloven § 80. 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/1501    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
REFERATSAK  
 
 
Forslag til vedtak: 
Referatet tas til orientering.  
 
 
Vedlegg: 
 
Oversendelse av sak 29-14 til komunestyret. 
Særutskrift sak 29-14 Møteoffentlighet i Frøya kommune.  
 
 
 
 



 

 

Adresse: 

Kongensgt. 9, 4.etg. 
7013 Trondheim 

Telefon:  468 51 950 

Telefaks: 73 86 60 34  

Bank: 8601.13.04038 

Org.nr: 988 799 475  

 

Frøya kommune 
Rådhuset 

7260 SISTRANDA 

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf.  400 67 058 

E-post: torbjorn.berglann@konsek.no  

Deres ref.:   

Vår ref.: 14/103-2     

Oppgis ved alle henvendelser  

Vår dato: 19.11.2014 

 

Oversendelse av sak til kommunestyret  

Jeg viser til kontrollutvalgets behandling av sak 29/14 om møteoffentlighet i Frøya 
kommune og vedlagte særutskrift. Utvalget fattet følgende vedtak i saken: 

Kommunestyret tar saken fra kontrollutvalget til orientering og ber rådmannen 

sikre forsvarlig saksbehandling i forbindelse med lukking av møtene i de 
folkevalgte organene. 

På vegne av kontrollutvalget ber jeg om at saken legges fram for kommunestyret i møtet 
27.11.14.  

 

  

Med hilsen 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 

 

Torbjørn Berglann 
rådgiver 

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 

Vedlegg 
Særutskrift sak 29-14 Møteoffenlighet i Frøya kommune 
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Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:   
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Kommunestyret 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Forslag til vedtak: 
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Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:   
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
Forslag til vedtak: 
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