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Saknr: 1/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
29.01.2014
Saksbehandler:
Frida Hanø Kvingedal

Arkivsaksnr:
14/53
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
1/14
Kommunestyret
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.12.13
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 12.12.13 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 12.12.13.

Sak nr:
1/14
Gradering:

29.01.2014

Saknr: 2/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
29.01.2014
Saksbehandler:
Arvid Hanssen

Arkivsaksnr:
13/1137
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
2/14
Kommunestyret

Sak nr:
2/14
Gradering:

29.01.2014

SALG AV "FLAFI" - SAK FRA KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalgets innstilling til kontrollutvalget:
1.

Kommunesstyret tar kontrollutvalgets behandling av saken til orientering.

2.

Kommunestyret konstaterer at kommunens retningslinjer ikke er fulgt i forbindelse med salg av
båten Flafi.

3.

Kommunestyret ber rådmannen sørge for at nye rutiner for salg av eiendom og verdigjenstander
utarbeides, gjøres kjent i organisasjonen og følges opp.

Enstemmig.
Vedlegg:
Tilbakemelding på spørsmål vedrørende salg av båten FLAFI
Rådmannens svar til Reppe og Antonsen 29.08.13
Rapport fra Tor Aune til Roger Fredheim 26.08.13
Kjøpekontrakt Flafi.pdf
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget var kopimottaker av brev fra Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen til Frøya kommune, datert
13.8.13. Brevet omhandlet spørsmål knyttet salg av båten Flafi, som kommunen fikk som gave fra næringslivet
for 11 år siden. Brevet var utsendt som referatsak i kontrollutvalgets møte 4.9.13. I møtet fikk kontrollutvalget
også tilgang til:
- Brev datert 26.8.13 fra Sistranda skole v/Tor Aune til kommunalsjef Roger Fredheim.
-

Svarbrev, datert 29.8.13, fra Frøya kommune til Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen. (Kopi til
kontrollutvalget.)

På bakgrunn av behandlingen i møtet 4.9.13, utformet kontrollutvalget 11 spørsmål som ble oversendt
rådmannen fra KonSek Midt-Norge IKS i brev av 10.9.13. Spørsmålene ble besvart punktvis i brev, datert
7.10.13 fra rådmannen til kontrollutvalget. Brevet var vedlagt sak 45/13 Salg av båten Flafi – tilbakemelding fra
rådmannen, som ble behandlet i kontrollutvalget 16.10.13. Rådmannen hadde på forhånd meldt fra om at
administrasjonen ikke hadde mulighet til å delta på møtet 16.10.13.
Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 45/13:
1. Kontrollutvalget konstaterer at kommunens retningslinjer ikke er fulgt i forbindelse med salg av båten
Flafi.
2. For å ha mulighet til å stille spørsmål til rådmannen fremmes ny sak til kontrollutvalgets møte 27.11.13,
knyttet til rådmannens behandling av salget. Rådmannen innkalles til møtet.
3. Kontrollutvalget er tilfreds med at rådmannen har satt i gang en prosess med henblikk på å forbedre
rutinene for salg av eiendom og verdigjenstander i Frøya kommune.

Saknr: 2/14
Som det fremgår av vedtaket ovenfor er bakgrunnen for ny behandling av saken at kontrollutvalget ønsker å ha
mulighet til stille spørsmål til rådmannen. Det ble også protokollert at sekretariatet ble bedt om å innhente
eventuelle ytterligere opplysninger som kan bidra til å belyse saken før behandlingen i møte 27.11.13.
Sekretariatet har valgt å legge med vedlegg fra tidligere behandling av saken, da disse inneholder mye
informasjon. Som det fremgikk av saksfremlegget i sak 45/13 har det vært, og er fortsatt, uklart om salgsprisen
kunne blitt høyere ved annonsering, dokumentert taksering og åpen salgsprosess. Ut fra tilbakemeldingen fra
rådmannen ønsker kommunen ikke å gå videre med dette.
Sekretariatet vil fremheve at denne saken er viktig også ut fra et omdømmeperspektiv. Det er generelt viktig at
det ikke skapes tvil blant innbyggerne i forhold til om kommunen behandler saker på en korrekt og god måte, og
ikke minst sørger for at verdier som tilføres kommunen blir tatt vare på. Viser i den forbindelse også til
kommunens etiske retningslinjer pkt 4, som gjengis:
”4.Forvaltning av samfunnets fellesmidler
Ansatte i Frøya kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle
innbyggerne i kommunen. Kommunens ansatte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest
økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Kommunens ansatte
skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller
andre eiendeler, herunder også arbeidstid. Når vi handler inn varer og tjenester forholder ansatte seg til
fylkeskommunens innkjøpsavtale.
Det betyr: Vi forvalter samfunnets fellesmidler på en best mulig måte.”
Som det fremgår av brev fra rådmannen datert 7.10.13 har prosessen i forbindelse med salget ikke fulgt
kommunens gjeldende bestemmelser. Rådmannen bekrefter og beklager dette skriftlig overfor kontrollutvalget.
Det opplyses samtidig at det er satt i gang tiltak for å forhindre at dette skjer igjen. Dette er positivt og etter
sekretariates mening helt nødvendig. Kontrollutvalget har lagt dette til grunn for sitt vedtak i sak 45/13.
Rådmannen orienterte kommunestyret muntlig om saken i møtet 30.10.13. Hun gjentok der at kommunens at
behandling har sviktet både på virksomhetsnivå ved skolen og også hos rådmannen. Rådmannen var informert og
forespurt i forhold til salget.
Sekretariatet har fortsatt ikke nok fakta til å ta stilling til rådmannens tilbakemelding om at salget ikke kan
omgjøres. Dersom en verdivurdering konkluderer/hadde konkludert med, at prisen var satt vesentlig for lavt og
dersom kjøper eventuelt har erfaringer knyttet til verdivurderinger av denne type og kjenner prisnivået på denne
type båter, kunne det ut fra sekretariatets vurdering vært mulig å få heve salget.
Som et ledd i å få belyst deler av saken bedre har sekretariatet vært i kontakt med daglig leder ved Ørnli AS
(Ørnli Slip), Alfred Jensen. Han har fått tilgang til saksdokumenter frem til og med kontrollutvalgets behandling
av saken i forrige møte. Daglig leder har også fått tilgang til - og bekreftet gjengivelsen av følgende punkter fra
samtalene med sekretariatet.
- Båten ble slept til Ørnli Slip kort tid før ansatte skulle ut i 3 ukers fellesferie. Verftet opplyste til selger
Tor Aune at båten ikke kunne bli liggende ved verftet i ferien.
-

Det var formann Torbjørn Morkemo ved verftet som hadde samtaler rundt kostnader knyttet til leie av
slip. Beløpet på kr 10-15.000 som er gjengitt i brev av 26.8.13 innbefatter, iflg daglig leder, et par
dagers arbeid knyttet til å se på/ta ut gear eventuelt annet, for å sikre at båten ble sjødyktig. Kostnader i
forhold til om det måtte foretas reparasjoner ble naturlig nok ikke vurdert. Iflg daglig leder anslås
kostnader kun til oppsett på slip til kr 2000.

-

Kjøper av båten er fast ansatt ved Ørnli Slip som platearbeider. Han har iflg daglig leder på ingen måte
vært delaktig i noen form for verdivurdering før det endelige salget skjedde og kontrakt mellom selger
og kjøpet ble skrevet 12.7.13.

-

Selger T.Aune hadde vært i telefonisk kontakt med daglig leder ved Ørnli Slip før salget. Daglig leder
uttalte at båten neppe var egnet til bruk i oppdrettsnæringen. Daglig leder ville heller ikke taksere båten
som fritidsbåt, da verftet ikke drev med fritidsbåter.

-

Daglig leder opplyser til kontrollutvalgets sekretariat at han anser at båtens verdi er vesentlig over
salgsprisen på kr. 20 000,-. Han anslår i ettertid verdien til et sted mellom kr. 100 000,- og kr. 200 000,alt etter tilstanden på fartøyets utstyr. Dette må, iflg daglig leder, ikke på noen måte anses som en
taksering, da hverken verftet eller daglig leder har noen tilknytning til salg og kjøp av fritidsfartøyer.

-

Daglig leder mener at en kombinasjon av at båten måtte ut fra verftet før ferien og at skolen hadde
andre alternativer for å dekke sine behov, kan ha medvirket til hurtig salg og lav pris.

Saknr: 2/14
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering:
Som det ble påpekt ved forrige behandling av saken er det nødvendig å ha rutiner for behandling av slike saker,
at rutiner er kjent i organisasjonen og må følges. I så måte er det også ut fra en generell betraktning viktig at
administrasjonen på alle nivå er kjent med og har fokus på Frøya kommunes etiske retningslinjer.
Kontrollutvalget har tidligere fattet vedtak i saken på bakgrunn av dokumentasjon som forelå, rådmannens
beklagelse, og at det er satt i verk tiltak for å forhindre gjentagelser.
Båtens verdi ved overtakelse for 11 år siden og senere påkostninger, sett opp mot prisen ved salget, tyder på at
kommunen ikke har tatt vare på verdiene som ble gitt som gave til kommunen. Salgsprisen synes også å være
vesentlig under reell verdi. Ut fra dokumenter i saken og samtaler, mener sekretariatet at at det nå i ettertid
synes klart at en kombinasjon av dårlig vedlikehold og uheldig håndtering av salgsprosess har medvirket til at
salgsprisen ble som den ble.
Det må imidlertid understrekes at situasjonen ble spesiell i og med at båten ikke kunne bli liggende ved Øren
Slip i 3 uker under fellesferien. I ettertid er det vanskelig å vurdere hvilke eventuelle skader/verdiforingelse
båten kunne blitt påført, dersom den ikke hadde blitt solgt raskt. Denne usikkerheten har, slik sekretariatet ser
det, trolig vært medvirkende til at salget skjedde raskt og til en lavere pris enn kommunen trolig ville fått ved
annonsering.
Kontrollutvalget må på bakgrunn av svar fra rådmannen og behandlingen i møtet, ta stilling til vedtak i saken ut
over det som ble fattet ved behandling av saken forrige gang, sak 45/13 i kontrollutvalget. Utvalget må vurdere
om det hensiktsmessig å gjøre ytterligere undersøkelser. Dette må i så fall trolig skje gjennom å bestille en
revisjonsgjennomgang. Bruk av revisjonsressurser må prioriteres i forhold til øvrig kontrollvirksomhet eller
eventuelt gjennom økte bevilgninger fra kommunestyret, dersom dette er nødvendig.
Utvalget bør også vurdere om saken skal videresendes til kommunestyrtet, da det har vært mye offentlig
diskusjon rundt salget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon:
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget nå avslutter denne saken og ikke bruker ytterligere ressurser på videre
undersøkelser. Kommunestyret som øverste ansvarlige for kontroll og tilsyn bør likevel få saken til behandling.
Viser til innstillingen.

Saknr: 3/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
29.01.2014
Saksbehandler:
Sten Kristian Røvik

Arkivsaksnr:
14/29
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
3/14
Formannskapet
3/14
Kommunestyret

Sak nr:
3/14
Gradering:

16.01.2014
29.01.2014

TILBUD OM KJØP AV AKSJER I SUMA NÆRINGSUTVIKLING AS
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune avslår tilbudet om salg av sine aksjer i Suma Næringsutvikling AS til Sibe AS. Vi ønsker
en tettere dialog med styret i Suma Næringsutvikling AS. Kommunestyret ber rådmannen sette i gang en
prosess i forhold til å evt. kjøpe av Sibe AS sine aksjer i selskapet.
Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 16.01.14:
Repr. Martin Nilsen ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling da han er leder i styret.
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet:
«Frøya kommune avslår tilbudet om salg av sine aksjer i Suma Næringsutvikling AS til Sibe AS. Vi ønsker en
tettere dialog med styret i Suma Næringsutvikling AS. Kommunestyret ber rådmannen sette i gang en prosess i
forhold til å evt. kjøpe av Sibe AS sine aksjer i selskapet.»
Innstilling:
Frøya kommune aksepterer tilbud fra Sigbjørn Larsens om kjøp av kommunens 5.610 aksjer i Suma
Næringsutvikling AS til kr. 161.455,80 (kr. 28,78 pr. aksje)
Vedlegg:
•
•
•
•

Tilbud om kjøp av kommunens aksjer eller salg av aksjer av 22.11.2013 fra Sigbjørn Larsen
Svar på tilbud av 10.12.2013
Tilbud om kjøp av kommunens aksjer av 31.12.2013 fra Sigbjørn Larsen – revidert tilbud
Regnskap Suma Næringsutvikling AS pr. 31.12.2012

Saksopplysninger:
Det vises til orientering i FSK 03.12.2013 vedrørende mottatt tilbud om kjøp av Frøya kommunes aksjer i Suma
Næringsutvikling AS eller salg av SIBE AS aksjer i Suma Næringsutvikling AS til Frøya kommune fra Sigbjørn
Larsen. Det ble i den anledning bestillt utarbeidelse av sak til FSK i januar 2014 med orientering til tilbyder.
Det er mottatt revidert/endret tilbud fra Sigbjørn Larsen den 31.12.2012 der det kun ønskes/tilbys kjøp av Frøya
kommunes aksjer i Suma Næringsutvikling AS.

Saknr: 3/14
Suma Næringsutvikling AS ble stiftet i 17.12.1987 med følgende vedtektsfestet formål:
«Næringsutvikling og tiltaksarbeid for øyrekken, samt delta i andre selskaper som kan øke bosetningen og trivsel
i området. Herunder fremme forslag om offentlig utbyggingstiltak, og være pådriver i gjennomføringen av disse.
Selskapet har ikke til formål å drive næringsvirksomhet med henblikk på å skaffe utbytte til aksjeeiere.»
Selskapet har en inskutt egenkapital på kr. 719.440,- som består av 15.640 aksjer a kr. 46,-.
I h.h.t. sist avlagte regnskap pr. 31.12.2012 har selskapet et udekket tap på kr. 269.395,-. Dette medfører en
netto egenkapital (matematisk verdi) pr. 31.12.2012 på kr. 450.045,-, som igjen medfører en matematisk verdi
pr. aksje på kr. 28,78.
Pr. dato (sist oppdatert i 2012) er følgende aksjonærer registrert med eierandel tilsvarende 5% eller mer:
Frøya kommune
5610 aksjer
23,87%
Hans Villy Kvernø
3899 aksjer
24,93%
SIBE AS
3899 aksjer
24,93%
Sula Kystfiske AS
760 aksjer
4,86%
Øvrige under 5%
1471 aksjer
9,41%
Frøya kommunes tilbud på kjøp av aksjer utgjør kr. 161.455,80.
Selskapets eiendeler pr. 31.12.2012 består av en kontantbeholdning på 324.145,- og av 2 eiendommer i øyrekka
som er bokført til kostpris på kr. 125.900,-. Dette utgjør til sammen kr. 450.045,-. Eiendommene er ikke
avskrevet i eierperioden.
Eiendommene gjelder gnr. 65 bnr. 420 på 76470 m2, og gnr. 65 bnr. 9 (Lille Aursøy) på 49963 m2.
Da selskapets vedtektsformål er å ikke drive næringsvirksomhet med henblikk på å skaffe utbytte til aksjeeiere,
og eiendommene er bokført til kostpris, anses det som et reellt verdigrunnlag.
Vurdering:
I perioden 2008-2012 har det vært liten aktivitet i selskapet med et akkumulert negativt resultat på 266.000.-.
Etter samtale med selskapets fungerende styreformann er det pr. dato et dårlig grunnlag for realisering av
selskapets hovedformål, veiforbindelse mellom Mausund og Sula.
Det har i tillegg de senere år vært disens blant selskapets eiere vedrørende eierforhold og drift, og ut fra dagens
eiersits anses det som vanskelig å tilrettelegge en fornuftig drift.
Ut fra dagens status vil selskapets kapital løpende tappes, og det anses som liten nytte for Frøya kommune.
Da revidert tilbud kun gjelder salg av Frøya kommunes aksjer anbefales dette. Frigjort kapital kan eventuellt
benyttes på andre måter/formål tilknyttet «Øyrekka».

Saknr: 4/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
29.01.2014
Saksbehandler:
Jan Otto Fredagsvik

Arkivsaksnr:
14/17
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
4/14
Formannskapet
4/14
Kommunestyret

Sak nr:
4/14
Gradering:

16.01.2014
29.01.2014

FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER - SAK VEDR ANBUD KOMOPP
AVSPILLINGSSYSTEM OG FYSISKE STASJONER
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Frøya kommune garanterer for en ekstrabevilgning på kr. 500.000, slik at kontrakt med antatt
leverandør kan inngås i løpet av januar 2014.
2. Frøya kommunestyre forutsetter at prosjektledelsen jobber intens overfor sponsorer for å få på
plass økonomi som medfører at kommunen ikke trenger å innfri garantien.
3. De ekstra sponsormidler som eventuelt kommer inn skal som prioritet 1 gå til dekning av de
resterende 500.000. Midler ut over 500.000 skal gå til prioritet 2 - opprettholdelse av budsjett for
vegg og takdekor på inntil kr 500.000.
Dersom kommunen må ta ekstrabevilgningen på 500.000, jfr. pkt 1, så skal det dekkes av
disposisjonsfondet.
Enstemmig.
Innstilling:
1.
2.
3.

Frøya kommune garanterer for en ekstrabevilgning på kr. 500.000, slik at kontrakt med antatt leverandør
kan inngås i løpet av januar 2014.
Frøya kommunestyre forutsetter at prosjektledelsen jobber intens overfor sponsorer for å få på plass
økonomi som medfører at kommunen ikke trenger å innfri garantien.
De ekstra sponsormidler som eventuelt kommer inn skal som prioritet 1 gå til dekning av de resterende
500.000. Midler ut over 500.000 skal gå til prioritet 2 - opprettholdelse av budsjett for vegg og takdekor på
inntil kr 500.000.

Dersom kommunen må ta ekstrabevilgningen på 500.000, jfr. pkt 1, så skal det dekkes av disposisjonsfondet.
Vedlegg:
Ingen
Saksopplysninger:
I det opprinnelige investeringsbudsjettet for Frøya kultur- og kompetansesenter var det lagt inn kr 2.000.000 som
anslag til innkjøp av
10 visningsskjermer for vegg
kr 300.000
Teknisk utrustning for 10 skjermer
kr 100.000
1 interaktiv stasjon ved inngang
kr 300.000
3 interaktive stasjoner mot sjø
kr 900.000
Teknisk utrustning 4 stasjoner
kr 400.000
Totalt
kr 2.000.000

Saknr: 4/14
Av dette vil Sparebank 1 SMN finansiere 1 stasjon til kr 300.000.
Anslag investeringsbehov var da kr 1.700.000.
Videre ble det klart at av hensyn til rømningsvei ville det ikke bli plass til mer enn 2 interaktive stasjoner mot
sjø. D.v.s at vi kunne ta bort en tenkt kostnad på kr 400.000 (stasjon + teknisk utrustning).
Anslag investeringsbehov var da kr 1.300.000.
I FSK-sak 102/13 ble investeringsbudsjett godkjent slik, med oppfordring om å finne ekstern finansiering til 1
stasjon a kr 300.000 + teknisk utrustning kr 100.000:
10 visningsskjermer for vegg
kr 300.000
Teknisk utrustning 10 skjermer
kr 100.000
1 interaktiv stasjon ved inngang
kr 300.000
1 interaktiv stasjon mot sjø
kr 300.000
Teknisk utrustning 4 stasjoner
kr 200.000
SUM
kr. 1.200.000
- Sparebank 1 SMN bidrag
kr 300.000
Totalt behov
kr 900.000
Anslag investeringsbehov kr 900.000 + kr 300.000 for en stasjon samt kr 100.000 for teknisk utrustning til
denne som skulle finansieres eksternt. Totalt kr 1.300.000.
Anbudsprosess
KomOpp er et forskningsprosjekt der NTNU skisserer løsninger for Frøya kultur- og kompetansesenter med
kjente og ukjente løsninger/komponenter som ikke er kostnadsfestet. NTNU leverer ikke komponenter og behov
ble definert og lagt ut på Doffin som en åpen anbudskonkurranse i en meget begrenset leverandørmarked.
Vi mottok et tilbud på kr 2.264.994 eks mva og frakt. Hvis vi anslår at fraktkostnader utgjør kr 35.006 så utgjør
tilbudet en kostnad på kr 2.300.000.
Vurdering:
Hvis vi skal sikre leveranser til riktig tid, må det skrives kontrakt med leverandør i jan 2014. Leverandøren som
har levert tilbud, er slik rådmannen ser det, skikket til leveransen.
Vi er i prosess med næringsliv for å hente inn sponsormidler til prosjektet. Likeledes er vi i prosess med å få
Frøya VG- skole til å finansiere en stasjon a kr 300.000. Vi har ingen garanti for at næringsliv eller Frøya VGskole forplikter seg med underskrift på at de vil bidra med finansiering av prosjekt i 1 kvartal 2014.
For å skrive kontrakt med leverandør må vi ha garanti for følgende beløp:
Tilbud
kr 2.300.000
- forhandling med leverandør – anslag reduksjon 10%:
kr 230.000
Tilbud etter forhandling
kr 2.070.000
- FSK bevilgning
kr 900.000
- Sparebank 1 SMN bevilgning
kr 300.000
- omdisp innenfor investeringsbudsjett – vegg og takdekor
kr 370.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Behov for ekstrabevilgning/garanti
kr 500.000
Innkommende sponsorbeløp vil kunne gå til:
Pri 1 - dekning av ekstrabevilgning/garanti på
Pri 2 - opprettholdelse av budsjett for vegg og takdekor på

kr 500.000
kr 500.000

Rådmannen er lite bekvem med at det igjen etterspørres etterbevilgning/garanti, men finner det nødvendig å
innstille positivt. Dersom formannskap og kommunestyre sier nei til denne ekstrabevilgningen/garantien, så må
deler av den bestilte leveransen tas ut.
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OPPGRADERING AV HURTIGBÅTTERMINALER OG KAIER-FORPROSJEKT
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret viser til Forprosjekt for opprusting av hurtigbåtkaier i øyrekka, datert 20.12.2013.
Ut fra de kostneder som er fremkommet i forprosjektet er det en klar forutsetning at STFK gir et tilskudd
til utbedringene av kaiene på minimum 50% av kostnaden i samsvar med fylkestingets vedtak. I tillegg
må det inngås leieavtale om anløpsavgift som skal dekke en betydelig andel av kommunens del av
invesetringskostnaden.
Når det gjelder anløp av Sauøya og opprusting av dagens kai til en kostnad på kr. 12,5 mill så er dette
alternativet uaktuelt. Kommunestyret vil imidlertid vurdere å opprettholde Sauøya som anløpssted,
dersom det er mulig å anlegge en betong flytekai til en kostnad på inntil
kr. 5 mill inkl. prosjekteringskostnad og under forutsetning av at STFK også til en slik løsning dekker
minimum 50% av investeringskostnaden.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem avtaler med STFK/AtB når det gjelder
kaiopprusting i henhold til forprosjektet og de økonomiske forhold omkring både investeringskostnaden
og selve leieavtalen(anløpsavgift). Avtalene legges frem for formannskapet til godkjenning før det
igangsettes detaljprosjektering av de ulike kaiarbeidene.
Innspill fra Sauøy velforening tas også med i den videre vurderingen.
Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 16.01.14:
Skriv fra Sauøy velforening ble lagt fram i møtet.
Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet samt de 2 siste setningene i 2. avsnitt tas ut :
«Innspill fra Sauøy velforening tas også med i den videre vurderingen»
Innstilling:
Kommunestyret viser til Forprosjekt for opprusting av hurtigbåtkaier i øyrekka, datert 20.12.2013.
Ut fra de kostneder som er fremkommet i forprosjektet er det en klar forutsetning at STFK gir et tilskudd til
utbedringene av kaiene på minimum 50% av kostnaden i samsvar med fylkestingets vedtak. I tillegg må det
inngås leieavtale om anløpsavgift som skal dekke en betydelig andel av kommunens del av
invesetringskostnaden.
Når det gjelder anløp av Sauøya og opprusting av dagens kai til en kostnad på kr. 12,5 mill så er dette
alternativet uaktuelt. Kommunestyret vil imidlertid vurdere å opprettholde Sauøya som anløpssted, dersom det er
mulig å anlegge en betong flytekai til en kostnad på inntil
kr. 5 mill inkl. prosjekteringskostnad og under forutsetning av at STFK også til en slik løsning dekker minimum
50% av investeringskostnaden.

Saknr: 5/14
Dersom flytekai ikke kan anlegges innenfor en kostnad på kr. 5 mill og forutsatt et tilskudd på 50% fra
fylkeskommunen, så ser kommunestyret ingen mulighet for å bevilge midler for opprusting av kai som
tilfredsstiller de krav som AtB har stilt. Dette betyr at dersom eksisterende kai må stenges av sikkerhetsmessige
grunner og AtB finner at dagens kai ikke kan benyttes, så legges Sauøya ned som anløpssted for offentlig
kommunikasjonsmidler.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem avtaler med STFK/AtB når det gjelder
kaiopprusting i henhold til forprosjektet og de økonomiske forhold omkring både investeringskostnaden og selve
leieavtalen(anløpsavgift). Avtalene legges frem for formannskapet til godkjenning før det igangsettes
detaljprosjektering av de ulike kaiarbeidene.
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KJØP AV NY BRANNBIL
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret viser til situasjonen som er oppstått som følge av at en av brannbilene ved
hovedbrannstasjonen er vraket.
For at man skal få beredskapen opp på tilfredsstillende nivå i forhold til godkjent brannordning, utlyses
det anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart som mulig. Det er en forutsetning at ny
brannbil i utgangspunktet kan plasseres i eksisterende garasje. Dersom man ut fra innkomne anbud
innstiller på kjøp av en brannbil som ikke tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem for
formannskapet før endelig antakelse av anbud.
Videre gis rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for oppdekning av
beredskapen frem til ny bil er på plass.
De nye bilene, samt leie/kjøp av brukt bil i en overgangsfase, finansieres ved låneopptak og
forsikringsoppgjøret for den vrakete bilen. Total bevilgning begrenses til kr. 2,5 mill inkludert
forsikringsoppgjøret.
Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 16.01.14:
Ordfører Berit Flåmo ba om at hennes habilitet blir vurdert da Eidsvåg transport ble nevnt i diskusjonen og
Knut Eidsvåg er gift med ordføreren.
Innstilling:
Kommunestyret viser til situasjonen som er oppstått som følge av at en av brannbilene ved hovedbrannstasjonen
er vraket.
For at man skal få beredskapen opp på tilfredsstillende nivå i forhold til godkjent brannordning, utlyses det
anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart som mulig. Det er en forutsetning at ny brannbil i
utgangspunktet kan plasseres i eksisterende garasje. Dersom man ut fra innkomne anbud innstiller på kjøp av en
brannbil som ikke tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem for formannskapet før endelig antakelse av
anbud.
Videre gis rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for oppdekning av beredskapen
frem til ny bil er på plass.
De nye bilene, samt leie/kjøp av brukt bil i en overgangsfase, finansieres ved låneopptak og forsikringsoppgjøret
for den vrakete bilen. Total bevilgning begrenses til kr. 2,5 mill inkludert forsikringsoppgjøret.
Vedlegg:
Ingen

Saknr: 6/14
Saksopplysninger:
Ved utrykning til bilbrann natt til søndag 5. januar foretok man utrykning fra Sistranda brannstasjon. Under
utrykningen ble bil 2 vraket som følge av utforkjøring på Fv. 716 i Strømøybotn. Heldigvis ble det ikke alvorlig
personskade, men bilen er så skadet at den vil bli vraket. Saken er meldt til kommunens forsikringsselskap, men
det er foreløpig ikke foretatt taksering, slik at vi ikke vet noen erstatningssum.
Vurdering:
Bilen som nå er vraket er en AMC Jeep fra 1982. Bilen ble kjøpt ny og var den eneste bilen ved hovedstasjonen
frem til 2000, da kommunen kjøpte en brukt mannskapsbil fra Oslo brannvesen. Denne ble kjøpt i forbindelse
med Frøyatunnelen som ble åpnet og kostnadene ble dekket av de midler kommunen mottok fra Statens
Vegevesen i forbindelse med den økte beredskapen som følge av tunnelen. Denne bilen er fra 1986 og nærmer
seg også en alder hvor den bør utrangeres.
Frøya Brann og redning er nå i en situasjon hvor man er avhengig av private redningsbiler for å kunne foreta
hurtigfrigjøring ved bilulykker og fastklemte personer. I tillegg ligger alt utstyr som var på den vrakete bilen nå
på en henger som må tas med av mannskapet ved bruk av deres egne private biler. Vi er derfor i en situasjon
hvor beredskapen baserer seg på nødløsninger og som ikke kan gå over lang tid.
Brannsjefen har igangsatt arbeid med å få leid inn bil, men markedet for dette er begrenset til større
mannskapsbiler og som ikke vil gå inn i garasjen hvor AMC-jeepen har vært plassert, dette med bakgrunn i både
høyde på port og lengde av garasje. Det er imidlertid tatt kontakt med utleier om andre muligheter på Siholmen
og vi går ut fra det gis mulighet for garasjeplass. Denne må imidlertid tilpasses slik at bilen kan stå frostfritt. Her
vil det bli lagt opp til rimelige og midlertidige løsninger. Vi har nå tilbud både på leie av bil(1985-modell) og
faktisk også kjøp av denne bilen. Det vil bli tatt stilling til dette i løpet av kort tid, slik at vi i en overgangsfase
opprettholder beredskapen.
I økonomiplanen er det for 2016 avsatt 2,5 mill til innkjøp av ny brannbil og vaktbil. Vaktbilen som benyttes i
dag ble overtatt fra Vannverket og er 10 år gammel. Denne bilen har det nå begynt å påløpe betydelig
vedlikeholdsutgifter og bilen er kostbar i drift. I budsjettet er det avsatt midler til leasing av bil og som inntil nå
er blitt brukt til dekning av kjøpesummen for bilen som ble overtatt fra vannverket. Denne bevilgningen er på
kr. 56.000,- ekskl. mva og som muligens må økes noe i forhold til leasing eller kjøp av ny vaktbil.
Ved dagens brannstasjon vil en ertstatning for bil 2 være en mindre bil som «fremskutt enhet», men som selvsagt
vil bli utrustet med pumpe og evt. alt av redningsutstyr i forbindelse med trafikkulykker. Slik det har vært hittil
så har vi på grunn av plassmangel i bilene hatt noe utstyr i vaktbilen, noe som da kan unngås ved at ny bil
innredes på en mere effektiv måte. Det vil imidlertid være en klar begrensning i størrelse for denne bilen pga.
høyde av porten, men en «fremskutt enhet» som ny bil, vil være av en type som sannsynligvis kan benytte denne
garasjeplassen. Tilbudet av brukte biler av denne typen er imidlertid svært begrenset, da dette er
biltyper/oppbygginger som er av nyere dato.
En bil som ovenfor beskrevet vil beløpe seg til 1,5 – 1,8mill alt etter hvilke utstyr som blir aktuelt på bilen. Bilen
vil bli oppbygd slik at totalvekten er på inntil 7,5 tonn og kan derfor kjøres med C1-sertifikat. Den vil også ha
plass til 3 røydykkere i tillegg til de 4 røykdykkerne som er på bil 1 ved Sistranda brannstasjon. Vi vil derfor
kunne redusere bruken av privatbiler under utrykning.
For vaktbilen vil det også bli vurdert en godkjenning som røydykkerbil, dette for å få avgiftsfritak og dermed få
en rimeligere løsning.
Innkjøp av både ny brannbil og vaktbil må selvsagt utlyses på anbud i DOFFIN-basen. Slike biler må oppbygges
spesielt(unntatt muligens vaktbilen) noe som medfører at det vil minimum ta 1 år fra vi utlyser anbud på brannbil
til vi faktisk har denne på plass. Dette er erfaringstall innhentet fra andre brannvesen. En ny brannbil vil
sannsynligvis ikke være på plass før tidlig i 2015, men mer om leveringstid vil selvsagt ikke være kalrt før anbud
er utlyst og kontrakt inngått.
Det må derfor understrekes at i en overgangsfase må det enten leies eller kjøpes en brukt brannbil. Denne kan da
selvsagt selges i ettertid evt. at den kan benyttes ved bistasjonen på Nordskaget. Da må det imidlertid være en
forutsetning at bilen fremdeles er i god stand og ikke minst at den har tankkapasitet(2000 liter) som er
betingelsen for å kunne yte røykdykkerinnsats. Denne avgjørelsen vil imidlertid bli tatt i nærmeste fremtid, så
snart vi har fått avklart hvilke brukte biler som tilbys og ikke minst at vi har garasjeplass.

Saknr: 6/14
Fra rådmannens side vil det uansett være et tilbakeskritt i beredskapen dersom man nå ikke velger å kjøpe en ny
bil for å erstatte bil 2 ved Sistranda brannstasjon. Dette er ikke minst viktig sett i forhold til sikkerheten for
mannskapet under utrykning, samt at vi får en bil som vil være rimelig i drift(mindre vedlikehold) og har en
oppbygning som betyr at alt utstyr kan plasseres på bil 1 og 2 og på denne måten unngår at utstyr plasseres i
vaktbilen. I tillegg må nevnes at bil 1 også vil passere alderen for betegnelsen «veteranbil» i 2016(30 år).
Rådmannen vil tilrå at det nå utlyses anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart som mulig. Bilene
finansieres ved låneopptak og forsikringsoppgjøret for den vrakete bilen. Total bevilgning begrenses til kr. 2,5
mill inkludert forsikringsoppgjøret.
Videre er det en forutsetning at ny brannbil i utgangspunket kan plasseres i eksisterende garasje. Dersom man ut
fra innkomne anbud innstiller på kjøp av en brannbil som ikke tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem
for formannskapet før endelig antakelse av anbud.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for oppdekning av beredskapen frem til
ny bil er på plass. Det forutsettes at leie/kjøp dekkes innen samme bevilgning som ovenfor nevnt.
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KJØPEKONTRAKT - EIENDOMMENE GNR. 21, BNR. 62 OG 182
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommunestyre godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten for erverv av eiendommene Gnr. 21,
bnr. 62 og 182 på Sistranda. Kjøpesummen inklusive omkostninger for tinglysing av skjøte dekkes over
budsjettpost 0.2800.5500.325.551320 – Sistranda sentrum – Innløsning.
Enstemmig.
Innstilling:
Frøya kommunestyre godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten for erverv av eiendommene Gnr. 21, bnr. 62 og
182 på Sistranda. Kjøpesummen inklusive omkostninger for tinglysing av skjøte dekkes over budsjettpost
0.2800.5500.325.551320 – Sistranda sentrum – Innløsning.
Vedlegg:
Forslag til kjøpekontrakt
Boligsalgsrapport, datert 30.10.2013
Kart i målestokk 1:1000
Saksopplysninger:
Annhild og Harald Ervik eier eiendommene Gnr. 21, bnr. 62 og 182 på østsiden av Fv. 714 på Sistranda. De
ønsker nå å selge eiendommene og har tilbudt eiendommen til kommunene.
Vurdering:
De to eiendommene består av en boligeiendom m/garasje samt en ubebygd eiendom som strekker seg ned mot
sjøen, men har ingen strandlinje. Det er avholdt takst på eiendommen og markedsverdien er i taksten angitt til kr.
2.050.000,-. Tilbudet fra eierne og vedlagte kjøpekontrakt baserer seg på denne markedsverdien.
Eiendommen som tilbys ligger i området som i kommuneplanen for Sistranda er avsatt til sentrumsformål og ved
en utbygging i samsvar med dette formålet, må derfor både bnr. 62 og bnr. 182 innløses. Eiendommen kan
imidlertid bestå som boligeiendom inntil en slik utbygging er aktuell. Boligen kan derfor utleies til boligformål
fra den dag kommunen overtar.
Foreløpig er det ikke aktuelle utbyggere for området sør for nytt kulturhus/videregående skole, men det vil
uansett være interessant for kommunen å sikre seg arealer så lenge området planmessig er avklart for
sentrumsfunksjoner. Den tilbudte innløsningssummen er i samsvar med antatt markedsverdi og virker ikke
urimelig i forhold til innløsningssummen som ble betalt for de to andre boligeiendommen i område.
Eiendommen er forholdsvis stor som boligeiendom.
Rådmannen vil tilrå at vedlagte kjøpekontrakt godkjennes og at boligen utleies som tjenestebolig så snart
eiendommen er overtatt av kommunen.
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KJØP AV PARSELL AV EIENDOMMEN GNR. 21, BNR. 1 - TOMT TIL VENTILHUS FOR
VANNFORSYNINGEN
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune vedtar å kjøpe en parsell av eiendommen gnr. 21, bnr. 1 i henhold til kjøpekontrakt,
underskrevet av selger 09.01.14.
Kjøpesummen på ca. kr 22.500,- + omkostninger med gebyrer finansieres fra prosjektet med legging av
vannledning til Nordhammervika.
Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 16.01.14:
Repr. Arvid Hammernes ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling da han er saksbehandler.
Innstilling:
Frøya kommune vedtar å kjøpe en parsell av eiendommen gnr. 21, bnr. 1 i henhold til kjøpekontrakt,
underskrevet av selger 09.01.14.
Kjøpesummen på ca. kr 22.500,- + omkostninger med gebyrer finansieres fra prosjektet med legging av
vannledning til Nordhammervika.
Vedlegg:
Forslag til kjøpekontrakt, underskrevet av selger 09.01.14
Situasjonskart i målestokk 1:1000 og 1:5000
Saksopplysninger:
Saken gjelder kjøp av parsell på ca. 450 m2 fra eiendommen gnr. 21, bnr. 1 på Sistranda. Parsellen skal brukes
som tomt til ventilhus i forbindelse med vannforsyningen. Huset er planlagt bygd nå i forbindelse med legging
av hovedvannsledning ved høydebassenget på Sistranda og fram til næringsområdet på Nordhammervika.
Hjemmelshaver av eiendommen gnr. 21, bnr. 1 er Ole Håkon Karlsen. Grunneieren har underskrevet forslag til
kjøpekontrakt. Kjøpesummen er fastlagt til kr 50,- per m2. Det er prisen som kommunen har brukt i forbindelse
med kjøp av areal på Nordhammervika.
Vurdering:
Vi ser det som fordel å være eier av grunn i slike tilfeller. Rettigheter kan bli mer sikret, bl.a. i forhold til
adkomst og parkering.
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LOKALITERER FOR FRØYA FRIVILLIGSENTRAL
Saksopplysninger:
Saken skal behandles i Hovedutvalg for drift den 27.01.14. Hovedutvalgets innstilling vil bli lagt fram i møte.
Innstilling:
•
•

Lokaler ved Gåsø eiendom - alternativ 4a (tidligere blomsterbutikk)velges som lokaler for Frøya
frivilligsentral.
Frøya frivilligsentral får økt sin budsjettramme med kr. 140.000,- for husleieutgifter som dette
medfører. Dette tas fra reserverte tilleggsbevilgninger for 2014.

Vedlegg:
Tabell alternative leiekostnader
Saksopplysninger:
Fra 2012 ble Frøya kommune eier av Frøya frivilligsentral. For ca 2 år siden flyttet sentralen inn i nåværende
bygg, i nær tilknytning til biblioteket. Dette blant annet for å spare husleieutgifter (Gåsø- eiendom). Sentralen
består i dag av et oppholdsrom/ aktivitetsrom og kontor for daglig leder. Dette skulle da være en midlertidig
løsning inntil andre hensiktsmessige lokaler var på plass.
Styret og daglig leder av sentralen har et sterkt ønske om at alternative lokaler nå vurderes, og at en finner andre
og bedre løsninger enn i dag.
Dagens situasjon.
Det har vært flere henvendelser fra våre innbyggere med spørsmål om hvor frivilligsentralen holder til. For å
komme inn til sentralen, må publikum gå via inngang fra biblioteket eller Sistranda skole. Sentralen oppleves
som bortgjemt, og åpningstider ved biblioteket eller
v. skolen gjør at sentralen er lite tilgjengelig etter stengetid. Daglig leder melder også om en nedgang av
besøkende da sentralen er lite synlig for publikum.
I dag finnes det ikke toalettmuligheter, kjøkken eller tilgang på vann, noe som begrenser muligheter til å bruke
lokalene av de frivillige til ulike arrangementer. Tilgang til slike ”fasiliteter” ligger i skolebygget.
Frøya frivilligsentral skal være en hjelper og katalysator for lokale foreninger, men skal også være en selvstendig
aktør på lik linje med frivillige organisasjoner.
Frivilligsentralen skal være en sektorovergripende sentral - og et koordinerende ledd mellom lag/organisasjoner
og det offentlige. Dagens lokaliteter er ikke tilfredsstillende for å samle blant annet større grupper for ulike
arrangement.
Senterleder for vårt nye kultur og kompetansesenter har sammen med daglig leder sett på evt. muligheter for å
flytte sentralen inn i bygget. Bygningsmessig og planmessig er det ikke tatt høyde for dette, og er derfor ikke
funnet hensiktsmessig i fh. til arealbehovet som frivilligsentralen har.
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Ulike aktiviteter i regi av frivilligsentralen.
Frøya frivilligsentral har i sin handlingsplan skissert satsingsområder og ulike tiltak som planlegges i gangsatt.
Vår målgruppe i en fireårsperiode(jfr. handlingsplan 2014)er blant annet de eldre, ungdom og
innvandrere(integrering)
I dag utføres 90 % av folkehelsearbeidet i kommunene av frivillige/lag og organisasjoner.
Ulike lavterskeltilbud organiseres også via frisklivskoordinator i samarbeid med de frivillige og sentralen.
Frivilligsentralen har utarbeidet en aktivitetsplan, og nye aktiviteter utvikles etter hvert.
Sentralen kan blant annet være et åpent hus for ulike aldersgrupper, hvor frivilligsentralen bidrar med
tilstedeværelse og tilrettelegger av ulike tilbud. Vi vet i dag at ikke alle ønsker å delta i organiserte aktiviteter
som idrett o.l, men trenger et sted å være etter skoletid.
Frivilligsentralen kan også være et møtepunkt for våre arbeidsinnvandrere.
Vi ser også at frivilligsentralen kan være et møtepunkt for ulike lærings- og mestringstilbud.
Her skal Hitra og Frøya samarbeide om organisering at dette, og hvor slike tilbud skal arrangeres i begge
kommuner. Frivilligsentralen kan stille med arrangører og være et viktig bindeledd/ koordinator for slike tilbud.
Frivilligsentralen vil også være et bindeledd mellom arrangør / kommune / frivilligheten.
Frøya Frivilligsentral har også vært i kontakt med lokale aktører om behovet for utstillingslokaler/galleri. Pr i
dag finnes det ikke et slikt tilbud på Frøya, og et sambruk av lokaler vil kunne gagne begge parter. Dette kan
bidra til å skape trivsel og øke antall besøkende i alle aldersgrupper. Dette kan også bidra til at sentralens
oppgaver og tilbud blir bedre kjent og vil virkeliggjøre vår visjon « en møteplass for mennesker». Om kvelden
og i helgene kan utstillerne betjente «galleriet».
Alternative lokaler og kostnader.
Styret ved Frøya frivilligsentral har konkludert med at fremtidige lokaler må ligge i sentrum av Sitranda, og i
nærheten av andre servicetilbud. Sentralen bør være i nærheten av et pulserende liv(nærhet til skole,
omsorgsboliger, butikker, kulturhus m.m.)
Frivilligsentralens lokale plassering og betydning overfor publikum er svært viktig når vi ser på sentralens
oppgaver og rolle i lokalsamfunnet på Frøya.
1.

Dagens kulturhus/ idrettshall.
Frivilligsentralen ble ved oppstart fysisk plassert i dette bygget som en midlertidig løsning og ble etter
hvert flyttet. Bygget var ikke funksjonelt nok og føltes avsidesliggende. I dag brukes bygget også til
ulike arrangementer (blant annet ekstern og intern kursvirksomhet).
Det er også ukjent for styret hva bygget skal brukes til framover.
Leieutgifter (husleie/ strømutgifter) er ukjent.

2.

Det nye Kultur og kompetansesenteret.
Planmessig er det ikke tatt høyde for arealbehovet til en frivilligsentral. Planskisse er gjennomgått.
Leieutgifter (husleie/strømutgifter) er ukjent

3.

Lokaler i / ved. kommunehuset.
Plassering ikke hensiktsmessig i forhold til hvor folk oppholder seg
Utgifter (leie/ strøm) er ukjent.

4.

Gåsø-eiendom (tidligere BIO-sentret: blomsterbutikk og kiosk)
Nærhet til publikum og det pulserende liv, og som styret mener er en svært viktig
faktor. Dette alternativet kan gi frivilligsentralen et løft og store muligheter for å
gjennomføre tiltak som er skissert i handlingsplan 2014.
•
•

Alt.a. Tidligere blomsterbutikk – 140 kvadrat. Husleie ca kr140.000,- årlig (inkl. fellesutg.)
Alt.b. Tidligere kiosk – 180kvadrat. Husleie ca kr 180.000, årlig

Alternative kostnader: Se vedlagte tabell.
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29.01.2014

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HEDLEY IVERSEN
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Representanten Hedley Iversen innvilges fritak fra alle sine politiske verv for resten av perioden på grunn
av helsemessige årsaker.
Dette medfører følgende endringer i ulike råd og utvalg:
Torill M. Pettersen blir fast medlem i kommunestyret.
Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges: Eli Ann Karlsen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges: Torill M. Pettersen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges: Kristin R. Storø.
Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken.
Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 16.01.14:
Saken ble lukket: Kommunelovens § 13.
Flg. omforente forslag til innstilling ble fremmet:
Representanten Hedley Iversen innvilges fritak fra alle sine politiske verv for resten av perioden på grunn av
helsemessige årsaker.
Dette medfører følgende endringer i ulike råd og utvalg:
Torill M. Pettersen blir fast medlem i kommunestyret.
Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges: Eli Ann Karlsen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges: Torill M. Pettersen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges: Kristin R. Storø.
Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken.
Innstilling:
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling.
Vedlegg:
Søknad fra Hedley Iversen datert 13.12.13.
Medlemmer og varamedlemmer til Kommunestyret per d.d.
Valgte kandidater og varamedlemmer fra Ap ved valget i 2011.
Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for forvaltning per d.d.
Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for drift per d.d.
Medlemmer og varamedlemmer til Overskattetakstnemnda per d.d.

Saknr: 10/14
Saksopplysninger:
Repr. Hedley Iversen søker om varig fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden fram til høsten
2015 med bakgrunn i helsemessige årsaker:
• Fast medlem i kommunestyret.
• Fast medlem i Overskattetakstnemnda.
• 3. varamedlem i formannskapet.
• 1. varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning.
• 4. varamedlem i Hovedutvalg for drift.
•
Repr. Iversen har hatt permisjon fra 30.05.13 fram til d.d.
Vurdering:
Dersom repr. Hedley Iversen får innvilget varig fritak vil:
•

Torill Pettersen tre inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden.

Flg. nyvalg må foretas dersom Hedley Iversen innvilges permisjon:
•
•
•
•

Valg på siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre ut perioden
Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre ut perioden
Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre ut perioden
Det må foretas nyvalg til Overskattetakstnemnda hvor Vivian Dolen Sørdal er personlig vara for Hedley
Iversen.

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon:
”Kommunestyret kan etter søknad om fritak, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke
uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer inn i den
nummerorden de er valgt.”
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven.
Vurdering:
Kommunestyret gjorde flg. vedtak da de behandlet permisjonen til repr. Hedley Iversen i mai 2013, sak
59/13:
”Representanten Hedley Iversen innvilges fritak for alle sine politiske verv fra dd og ut 2013
Dette medføler følgende endringer i ulike råd og utvalg:
Torill M. Pettersen blir fast medlem i kommunestyret.
Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges: Eli Ann Karlsen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges: Torill M. Pettersen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges: Kristin R. Storø.
Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken.
Vedtatt med 17 mot 5 stemmer avgitt fra Venstre.”
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/53
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.12.13

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 12.12.13 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 12.12.13.

Arkiv:

FRØYA KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret:
Møtested:

Møtedato:

Møtetid:

Kommunestyresalen,
Frøya herredshus
Fra og med sak:
Til og med sak:

12.12.2013

10.00 – 16.15

Av utvalgets medlemmer møtte
22 av 23

128/13
141/13

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 Antonsen Wahlvåg
Torill Pettersen

Fremskrittspartiet:
Olaf Reppe
Jarl Arthur Dyrvik
Vivian Dolen Sørdal
Aleksander Søreng
Peggy Alise Johansen
Høyre:
Martin Nilsen
Heidi Glørstad Nielsen

Sosialistisk Venstreparti:
Turid Berget
Senterpartiet:
Bjørnar Espnes
Venstre:
Arvid Hammernes
Vibeke Franck Sehm
Edvin Paulsen
Lillian Holm

Faste representanter med midlertidig fritak:
Arbeiderpartiet:
Hedley Iversen

Faste representanter med forfall:
Høyre:
Heidi Glørstad Nielsen

Sosialistisk Venstreparti:
Turid Berget

Senterpartiet:
Bjørnar Espnes
Venstre:
Lillian Holm

Vararepresentanter som møtte:
Høyre:
Kjartan Ervik

Sosialistisk Venstreparti:
Ingen

Senterpartiet:
Sten S. Arntzen
Venstre:
Ola Grønskag

Merknader:
1.
2.
3.
4.

Innkalling til møte med saksliste og tilleggssakene 140/13 og 141/13 ble enstemmig godkjent.
Svein Jarle Midtøy presenterte Frøya kultur og kompetansesenter. Gikk gjennom plantegninger og
innhold. Maciej Karpinski orienterte om framtidens drift og utstyr.
Repr. Helge Borgen fikk innvilget permisjon fra kl. 15.15 før votering i sak 131/13.
Repr. Elin A Wahlvåg og Gunn Heidi Hallaren fikk innvilget permisjon fra kl. 15.45 før behandling av
sak 136/13.

Underskrift:

Berit Flåmo
Ordfører

Olaf Reppe
Protokollunderskriver

Frida Hanø Kvingedal
sekretær
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HOVEDUTSKRIFT
Utvalg : Kommunestyret
Møtedato: 12.12.2013
SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Innhold

128/13

13/1400
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.13

129/13

13/1401
REFERATSAKER

130/13

13/1258
BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM FOR 2014 2017

131/13

13/520
ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016

132/13

13/1118
FELLES STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALREGIONEN

133/13

13/1339
AVTALE MELLOM NORSK DATA SENTER (NDS) OG FRØYA KOMMUNE FRA
01.01.2014

134/13

13/1379
FELLES KOMMUNAL RESSURS FOR Å STYRKE SAMHANDLINGEN MED ST.
OLAVS HOSPITAL

135/13

13/1053
AVHENDING AV SULA SKOLE

136/13

09/1897
SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TUNGVÅGEN
FRITIDSHAVN

137/13

13/919
GNR 64 BNR 61 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL

138/13

13/1368
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014

139/13

13/1402
ORDFØRERENS ORIENTERING

140/13

13/1322
SØKNAD OM GODKJENNING AV NY FAMILIEBARNEHAGE, SØRBURØY

141/13

13/1424
UTREDNING VEDR. LIGGEKAI/HAVNEFORHOLD FOR BÅTER TILKNYTTET
NÆRING I FRØYA KOMMUNE
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128/13
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.13
Vedtak:
Protokoll fra møte 28.11.13 godkjennes som framlagt med endringer.
Enstemmig.
Kommunestyrets behandling i møte 12.12.13:
Ved gjennomgang av protokollen ble det påvist 2 feil i protokollen. Feil i avstemmingen i sak 123/13 og feil i
oversikten over representanter som møtte/ikke møtte.
Dette rettes opp av politisk sekretariat.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 28.11.13 godkjennes som framlagt.

129/13
REFERATSAKER
Vedtak:
Referatet taes til orientering.
Enstemmig.
Forslag til vedtak:
Referatet taes til orientering.

130/13
BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM FOR 2014 - 2017
Vedtak:
Budsjettvedtak for 2014
1.1 Rådmannens forslag til budsjett for 2014 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og
investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas
som budsjett for 2014 på rammeområder.
1.2 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og
handlingsplandokumentet jfr. gebyrregulativ som følger handlingsplandokumentet som vedlegg.
Foreldrebetaling i barnehage økes ikke.
Kostpris på mat i barnehage økes 3,0 %.
Foreldrebetaling til SFO og kostpris på mat økes med 3,0 %.
Kostpris Sistranda skole økes med 3,0 %
Elevavgift i kulturskolen økes med 3,0 %.
Husleie på boliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.
Husleie på trygdeboliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.
Prisen for kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes fra kr. 65,- til kr. 67,- pr.
porsjon. Emballasje er inkludert i prisen.
Elevavgift i kulturskolen økes med kommunens deflator, 3,0 %.
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Billettprisene ved Frøya kino økes for barn fra kr. 80,- til kr. 85,- og for voksne fra kr. 120,- til kr.
125,For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget,
betalingsregulativet og i gebyrregulativet som følger saken som vedlegg.
1.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og
handlingsplandokumentet.
1.4 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og
finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår
og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor
tidligere vedtatt nedbetalingstid.
1.5 Kommunestyret vedtar å låne inn 45 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2014.
1.6 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan 2014 – 2017.
1.7 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er
nødvendig.
1.8 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte
vedlegg.
1.9 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes
kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.
Investeringsbudsjettet:
Prioriterte investeringstiltak i kroner som er tatt inn i økonomiplan
Endringer og tillegg i forhold til rådmannens budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram for
2014.
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Skattevedtak 2014
1.10 Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av
eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt
anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.
1.11 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2014 til kr. 124 millioner kroner
i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert 11.11.13.
Verbal del:
Rammeområde rådmannen
Boligkontor:
Dette er lagt inn som tiltak i rådmannens forslag. Vi ber om at følgende endringer gjøres i forhold til
denne satsingen:
Innholdsbeskrivelsen for kontoret viser at det er tenkt som noe langt mere enn et rent boligkontor, noe vi
støtter fullt ut. Men dette innebærer at navnet på kontoret må endres, slik at det tar opp i seg flere av de
funksjoner det er tiltenkt.
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Innspill til rådmannen:
Det er viktig at kontoret jobber utadrettet mot tilflyttere, næringsliv, grendalag, idrett og kultur, i tillegg
til å ha åpen dør feks en dag i uka for henvendelser.
I tillegg til forslag fra administrasjonen bør følgende funksjoner legges inn i konseptet:
-kompetanseregistrering tilflyttere
-"Hilseminister"/ velkomstprogram som inkluderer grenda tilflytteren bosetter seg i. Startpakke?
-Katalysator for og om mulig få realisert ønskede tiltak fra målgruppa
-Barn og unge som en viktig målgruppe
-Prosjekt rettet mot tilflytting bør ha en tilknytning til kontoret slik at resultater av prosjekt evt kan tas
videre i daglig drift.
Kontoret må ikke bare bli en "pekefunksjon", men et levende og synlig kontor på mange arenaer.
Vi ser dette kontoret som en del av Frøya kommunes strategiske satsing i forhold til rekruttering og det å
sikre tilstrekkelig arbeidskraft innen alle områder i kommunen.
Det blir da naturlig å se dette i sammenheng med at Frøya kommune over flere år har vært uten
personalsjef.
Stillingen som leder av det som nå benevnes som Boligkontor endres som en følge av dette til Personal og
tilflyttingssjef.
I tillegg til å lede Boligkontoret vil denne stillingen bli tillagt ansvaret for strategisk personalplanlegging i
Frøya kommune.
Frøya kommune har behov for å jobbe på et mere strategisk plan knyttet til det å rekruttere, beholde og
kvalifisere arbeidskraft. Personal og tilflyttingssjefen skal ikke delta i interne prosesser som feks tilsetting
i enkeltstillinger, men være tilknyttet rådmannens ledergruppe, og ha et overordnet ansvar for at
kommunen til enhver tid har oversikt over utfordringer knyttet til de områder som er nevnt og slik gjøre
oss i stand til å sette inn de riktige tiltakene.
Endring budsjett: Økes med kr.200 000.
Anslag skatteinngang økes med kr 550 000
Avstening Bufferfond reduseres med kr 780 000
Lærlinger:
Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til lærlinger i Frøya kommune.
Læringer innenfor pleie og omsorg skal spesielt fokus. Situasjonen på dette området bes rapportert til
formannskapet en ganger årlig.
Rammeområde helse og velferd
Pleie og omsorg
Tilføres tilsammen kr.1 mill i hele planperioden, bla til økning av vikarbudsjettet, buffer i forhold til
terminalpleie og satsing på hverdagsrehabilitering.
Det investeres også i Foliepakkemaskin til kjøkkenet innenfor ekstrabevilgningen.
Vi ber i tillegg om at pleie og omsorg jobber med organiseringa av tjenesten, bla med tanke på
heltidskultur for ansatte.
Dagens organisering av bla turnus gjør at deltidsstillinger er en nødvendighet. Vi er kjent med at det
finnes mange måter å organisere en turnus på, også med tanke på å få til en heltidskultur.
Avlastningsboliger for barn og unge, samt sosiale boliger, jfr boligplanens prioriteringer:
Vi ber om at administrasjonen utreder finansieringsmuligheter gjennom Husbanken, og legger frem en
sak til politisk behandling allerede i januar 2014
Tolketjenesten:
Vi ber om at administrasjonen går i dialog med NAV og Hitra kommune ad hvordan vi kan løse
utfordringene på dette området fremover.
Tillegg drift helse og velferd: kr.1 000 000, hvorav kr.40 000,- til investering.
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Rammeområdet oppvekst
Barnehage og skole
SFO forsøk med åpning av SFO i juli på Sistranda skole igangsettes. Erfaringer med dette evalueres
høsten 2014, og videreføring av dette vurderes i budsjettbehandling for 2015. Evalueringen skal danne
grunnlag for vurdering av åpen SFO også ved de andre skolene på Frøya.
Driftskonsekvens i 2014, kr 70 000.
Oppgradering av kjøkken ved Nesset barnehage legges inn med kr 70 000,-.
Det settes av kr.35 millioner til finansiering av utbygging Nordskaget oppvekstsenter i 2014.
Rammeområdet Kultur
Frøya kommune skal ha en vedtatt kulturplan innen 01.07. 2014.
Med Idrettsrådets anleggsplan som utganspunkt bevilges kr 250 000,- til et forprosjekt for Golan.
Forprosjektet skal danne grunnlaget for bla søknad om spillemidler.
Forprosjektet skal være klart innen 01.04.14.
Samtidig nedsettes det en gruppe som ser på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til
Frøyahallen og skolen.
Gruppa skal bestå av :
Representanter for de største idrettene på Frøya utpekt av Idrettsrådet, en representant for
arbeidsinnvandrere og en representant for private aktører ( Max Trim AS).
Administrasjonen stiller med sekretær for gruppa.
Det forventes at arbeidet i gruppa gjennomføres i løpet av 1. Halvår 2014.
Forslag til mandat for gruppen utarbeides av administrasjonen og godkjennes av formannskapet i januar
Kulturtimen i skolen tas ut (kr.720 00)
Kr. 250 000 legges inn til forprosjekt Golan.
Kunstprosjekt Sula videreføres med kr.50 000,-.
Kunstprosjektet anmodes om å søke samhandling med den nyopprettede kunstforeningen på Frøya.
Det er videre viktig å ha fokus på at prosjektet blir levendegjort for Frøyas befolkning generelt og
øyrekkas befolkning spesielt.
Vi ber om at det vurderes mulighet for å innføre en form for familierabatt i forhold til kinoen.
Rammeområde teknisk
Investering brannstasjon/innredning brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2014, jfr vedtak i
kommunestyret i oktober 2013.
Vi ber om at alternativer utredes for ny brannstasjon i løpet av 2014, og at sak ad dette kommer til ny
behandling før budsjettbehandlingen for 2015.
Kr.4,5 mill tas ut av investeringsbudsjettet.
Vedlikeholdsplan for alle kommunale bygninger utarbeides i løpet av 2014, og skal senest være klar til
budsjettbehandlingen for 2015. Det er også ønskelig med en oversikt over ressursbehov både i form av
penger og arbeidskraft som trengs for å realisere plana.
5 mill legges inn på Nabaita oppvekstsenter, jfr orientering om overskridelser knyttet til grunnarbeidet.
Midlene hentes fra post Nordhammervika næringspark i investeringsbudsjettet.
Hele budsjett vedtatt med 12 mot 10 stemmer avgitt fra Borgelig gruppe.
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Kommunestyrets behandling i møte 12.12.13:
Ap og H fremmet flg. forslag til tillegg til formannskapets forslag:
Under kultur:
Kunstprosjektet anmodes om å søke samhandling med den nyopprettede kunstforeningen på Frøya. Det er videre
viktig å ha fokus på at prosjektet blir levendegjort for Frøyas befolkning generelt og øyrekkas befolkning
spesielt.
Vi ber om at det vurderes mulighet for å innføre en form for familierabatt i forhold til kinoen.
Under teknisk:
Vedlikeholdsplan for alle kommunale bygninger utarbeides i løpet av 2014, og skal senest være klar til
budsjettbehandlingen for 2015. Det er også ønskelig med en oversikt over ressursbehov både i form av penger
og arbeidskraft som trengs for å realisere plana.
5 mill legges inn på Nabeita oppvekstsenter, jfr orientering om overskridelser knyttet til grunnarbeidet. Midlene
hentes fra post Nordhammervika næringspark i investeringsbudsjettet.
Investeringsbudsjettet:
Endringer og tillegg i forhold til rådmannens budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram for 2014.

V, Frp og Sp(Borgelig gruppe) fremmet flg. forslag til tillegg og endring i rådmannens innstilling:
Endring på rådmannens pkt. 1.10:
Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven
§ 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø.
Eiendomsskattesatsen skal være på 6 promille.
Endring på drift:
Pkt. 1:
Rammeområde oppvekst, skole:
- Vikarbudsjettet for virksomhetene innen skole økes fra kr 150.000,- til 1 mill. kr.
- Rådmannen utreder åpning av SFO i juli.
Pkt. 2:
Rammeområde pleie og omsorg:
- Vikarbudsjettet økes med 1 mill. kr.
Pkt. 3:
Rammeområde kultur:
- Fri halleie til barn og unge i Frøyahallen samt gratis svømming i svømmehallen.
- 10 % stilling øremerket til administrering av «Tour de Frøya» tas bort.
- Kulturskoletimen tas ut.
Pkt. 4:
Rammeområde rådmann:
- Norskopplæringen for voksne arbeidsinnvandrere får kr 250.000,- som bevilgning.
- Organisering av boligkontor m.m. legges fram for politisk behandling.
Ovennevnte tiltak legges inn årlig i planperioden. Tiltakene med reduksjon i eiendomsskatt, økning av
vikarbudsjett og økning til norskopplæring finansieres ved reduksjon i overføring til fond og borttak av
kulturskoletimen. Fri halleie og gratis svømming finansieres ved reduksjon i behov for bemanning og reduksjon
i tilskudd til lag og organisasjoner med kr 180.000,-.

9

Investering:
Pkt. 1:
Utbygging av Nordskag oppvekstsenter legges med 17,5 mill. kr i 2014 og 17,5 mill. kr i 2015.
Pkt. 2:
Opprusting Dyrøy oppvekstsenter får 1 mill. kr som bevilgning i 2014 – i stedet for 1 mill. kr i 2015.
Pkt. 3:
Det bevilges inntil kr 100.000,- til kjøkkeninnredning i fellesstuene for de nye omsorgsboligene i Beinskardet.
Tiltaket finansieres ved reduksjon i overføring til fond.
Verbal del:
Pkt. 1:
Frøya kommune utreder hvordan rekrutteringsbehovet innen oppvekst skal løses ut fra økning i antall
barnehagebarn og skoleelever fra 2014.
Pkt. 2:
Den store befolkningsøkningen som vi ser på Frøya, gjør at mange tilflyttere ønsker å bo i grendene. Spesielt
har grendene Uttian og Klubben stor pågang om forespørsel etter tomter. Frøya kommune starter utredning om
muligheter til nye byggefelt i disse to grendene.
Pkt. 3:
Ut fra dagens store behov for boliger utredes bygging av seniorboliger/seniorpluss-boliger sammen med private
aktører.
Votering:
Det ble vedtatt punktvis avstemming:
Formannskapets innstilling med endring fra Ap og H
for kultur:
Formannskapets innstilling med endring fra Ap og H
for teknisk:
Siste avsnitt i Formannskapets innstill under rammeområde
Kultur:
Formannskapets innstilling med endring fra Ap og H
på investeringsbudsjettet:

Forslag fra Frp, V og Frp (Borgelig gruppe) med
tillegg/endringer i rådmannens innstilling til formannskapet:

Vedtatt med 12 mot 10 stemmer avgitt fra
Borgelig gruppe.
Vedtatt med 17 mot 5 stemmer avgitt fra Frp.

Vedtatt med 20 mot 2 stemmer avgitt fra Arvid
Hammernes og Vibeke Franck Sehm.
Vedtatt med 12 mot 10 stemmer avgitt fra
Borgelig gruppe.
Falt med 12 mot 10 stemmer avgitt fra Borgelig
gruppe.

Hele budsjett vedtatt med 12 mot 10 stemmer avgitt fra Borgelig gruppe.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Budsjettvedtak for 2014
1.10 Rådmannens forslag til budsjett for 2014 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og
investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas som
budsjett for 2014 på rammeområder.
1.11 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og
handlingsplandokumentet jfr. gebyrregulativ som følger handlingsplandokumentet som vedlegg.
Foreldrebetaling i barnehage økes ikke.
Kostpris på mat i barnehage økes 3,0 %.
Foreldrebetaling til SFO og kostpris på mat økes med 3,0 %.
Kostpris Sistranda skole økes med 3,0 %
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Elevavgift i kulturskolen økes med 3,0 %.
Husleie på boliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.
Husleie på trygdeboliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.
Prisen for kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes fra kr. 65,- til kr. 67,- pr.
porsjon. Emballasje er inkludert i prisen.
Elevavgift i kulturskolen økes med kommunens deflator, 3,0 %.
Billettprisene ved Frøya kino økes for barn fra kr. 80,- til kr. 85,- og for voksne fra kr. 120,- til kr. 125,For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget,
betalingsregulativet og i gebyrregulativet som følger saken som vedlegg.
1.12 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og
handlingsplandokumentet.
1.13 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og
finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å
inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt
nedbetalingstid.
1.14 Kommunestyret vedtar å låne inn 45 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2014.
1.15 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan 2014 – 2017.
1.16 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
1.17 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.
1.18 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes
kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.
Investeringsbudsjettet
Prioriterte investeringstiltak i kroner som er tatt inn i økonomiplan
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Skattevedtak 2014
1.10 Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av
eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i
sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.
1.12 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2014 til kr. 124 millioner kroner i
henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert 11.11.13.
Verbal del:
Endringer og tillegg i forhold til rådmannens budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram 20142017
Rammeområde rådmannen
Boligkontor:
Dette er lagt inn som tiltak i rådmannens forslag. Vi ber om at følgende endringer gjøres i forhold til denne
satsingen:
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Innholdsbeskrivelsen for kontoret viser at det er tenkt som noe langt mere enn et rent boligkontor, noe vi støtter
fullt ut. Men dette innebærer at navnet på kontoret må endres, slik at det tar opp i seg flere av de funksjoner det
er tiltenkt.
Innspill til rådmannen:
Det er viktig at kontoret jobber utadrettet mot tilflyttere, næringsliv, grendalag, idrett og kultur, i tillegg til å ha
åpen dør feks en dag i uka for henvendelser.
I tillegg til forslag fra administrasjonen bør følgende funksjoner legges inn i konseptet:
-kompetanseregistrering tilflyttere
-"Hilseminister"/ velkomstprogram som inkluderer grenda tilflytteren bosetter seg i. Startpakke?
-Katalysator for og om mulig få realisert ønskede tiltak fra målgruppa
-Barn og unge som en viktig målgruppe
-Prosjekt rettet mot tilflytting bør ha en tilknytning til kontoret slik at resultater av prosjekt evt kan tas videre i
daglig drift.
Kontoret må ikke bare bli en "pekefunksjon", men et levende og synlig kontor på mange arenaer.
Vi ser dette kontoret som en del av Frøya kommunes strategiske satsing i forhold til rekruttering og det å sikre
tilstrekkelig arbeidskraft innen alle områder i kommunen.
Det blir da naturlig å se dette i sammenheng med at Frøya kommune over flere år har vært uten personalsjef.
Stillingen som leder av det som nå benevnes som Boligkontor endres som en følge av dette til Personal og
tilflyttingssjef.
I tillegg til å lede Boligkontoret vil denne stillingen bli tillagt ansvaret for strategisk personalplanlegging i Frøya
kommune.
Frøya kommune har behov for å jobbe på et mere strategisk plan knyttet til det å rekruttere, beholde og
kvalifisere arbeidskraft. Personal og tilflyttingssjefen skal ikke delta i interne prosesser som feks tilsetting i
enkeltstillinger, men være tilknyttet rådmannens ledergruppe, og ha et overordnet ansvar for at kommunen til
enhver tid har oversikt over utfordringer knyttet til de områder som er nevnt og slik gjøre oss i stand til å sette
inn de riktige tiltakene.
Endring budsjett: Økes med kr.200 000.
Anslag skatteinngang økes med kr 550 000
Avstening Bufferfond reduseres med kr 780 000
Lærlinger:
Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til lærlinger i Frøya kommune.
Læringer innenfor pleie og omsorg skal spesielt fokus. Situasjonen på dette området bes rapportert til
formannskapet en ganger årlig.
Rammeområde helse og velferd
Pleie og omsorg
Tilføres tilsammen kr.1 mill i hele planperioden, bla til økning av vikarbudsjettet, buffer i forhold til
terminalpleie og satsing på hverdagsrehabilitering.
Det investeres også i Foliepakkemaskin til kjøkkenet innenfor ekstrabevilgningen.
Vi ber i tillegg om at pleie og omsorg jobber med organiseringa av tjenesten, bla med tanke på heltidskultur for
ansatte.
Dagens organisering av bla turnus gjør at deltidsstillinger er en nødvendighet. Vi er kjent med at det finnes
mange måter å organisere en turnus på, også med tanke på å få til en heltidskultur.
Avlastningsboliger for barn og unge, samt sosiale boliger, jfr boligplanens prioriteringer:
Vi ber om at administrasjonen utreder finansieringsmuligheter gjennom Husbanken, og legger frem en sak til
politisk behandling allerede i januar 2014
Tolketjenesten:
Vi ber om at administrasjonen går i dialog med NAV og Hitra kommune ad hvordan vi kan løse utfordringene på
dette området fremover.
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Tillegg drift helse og velferd: kr.1 000 000, hvorav kr.40 000,- til investering.
Rammeområdet oppvekst
Barnehage og skole
SFO forsøk med åpning av SFO i juli på Sistranda skole igangsettes. Erfaringer med dette evalueres høsten
2014, og videreføring av dette vurderes i budsjettbehandling for 2015. Evalueringen skal danne grunnlag for
vurdering av åpen SFO også ved de andre skolene på Frøya.
Driftskonsekvens i 2014, kr 70 000.
Oppgradering av kjøkken ved Nesset barnehage legges inn med kr 70 000,-.
Det settes av kr.35 millioner til finansiering av utbygging Nordskaget oppvekstsenter i 2014.
Rammeområdet Kultur
Frøya kommune skal ha en vedtatt kulturplan innen 01.07. 2014.
Med Idrettsrådets anleggsplan som utganspunkt bevilges kr 250 000,- til et forprosjekt for Golan. Forprosjektet
skal danne grunnlaget for bla søknad om spillemidler.
Forprosjektet skal være klart innen 01.04.14.
Samtidig nedsettes det en gruppe som ser på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til
Frøyahallen og skolen.
Gruppa skal bestå av :
Representanter for de største idrettene på Frøya utpekt av Idrettsrådet, en representant for arbeidsinnvandrere og
en representant for private aktører ( Max Trim AS).
Administrasjonen stiller med sekretær for gruppa.
Det forventes at arbeidet i gruppa gjennomføres i løpet av 1. Halvår 2014.
Forslag til mandat for gruppen utarbeides av administrasjonen og godkjennes av formannskapet i januar
Kulturtimen i skolen tas ut (kr.720 00)
Kr. 250 000 legges inn til forprosjekt Golan.
Kunstprosjekt Sula videreføres med kr.50 000,-.
Rammeområde teknisk
Investering brannstasjon/innredning brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2014, jfr vedtak i
kommunestyret i oktober 2013.
Vi ber om at alternativer utredes for ny brannstasjon i løpet av 2014, og at sak ad dette kommer til ny behandling
før budsjettbehandlingen for 2015.
Kr.4,5 mill tas ut av investeringsbudsjettet.
Votering over hele budsjett:
Rådmannens forslag med vedtatte endringer:

Enstemmig.

131/13
ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016
Vedtak:
1.

Frøya kommune stiller seg positiv til IMDI’s anmodning om bosetting av 15 flyktninger.

2.

Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med IMDI og gjennomføre tilflytting så snart det er
forsvarlig i forhold til boligsituasjon og finansiering.

Enstemmig.
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Kommunestyrets behandling i møte 12.12.13:
Repr. Frode Reppe ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling da han er saksbehandler i saken.
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet:
”1. Frøya kommune stiller seg positiv til IMDI’s anmodning om bosetting av 15 flyktninger.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med IMDI og gjennomføre tilflytting så snart det er forsvarlig i
forhold til boligsituasjon og finansiering.”
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1.
2.

Frøya kommune imøtekommer ikke IMDI’s anmodning om bosetting av 15 flyktninger i 2014.
Rådmannen bes om å bruke perioden fram til tidlig høst 2014 til å danne grunnlag for politisk beslutning
om videre bosetting i 2015, med spesiell vekt på boligområdet, ny struktur og finansiering av boliger for
arbeidsinnvandrere slik at utleieboliger kan frigjøres for mottak av flyktninger

Enstemmig.

132/13
FELLES STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALREGIONEN
Vedtak:
Frøya kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for
Orkdalsregionen under forutsetning av at Sør- Trøndelag fylkeskommune bevilger de omsøkte midlene,
jfr budsjett i saken.
Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver
og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper.
Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter Agdenesmodellen. Den estimerte
kostnaden på kr 33 000,- dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger.
Enstemmig.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for Orkdalsregionen
under forutsetning av at Sør- Trøndelag fylkeskommune bevilger de omsøkte midlene, jfr budsjett i saken.
Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være
representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper.
Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter Agdenesmodellen. Den estimerte kostnaden
på kr 33 000,- dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger.
Enstemmig.
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133/13
AVTALE MELLOM NORSK DATA SENTER (NDS) OG FRØYA KOMMUNE FRA 01.01.2014
Vedtak:
Frøya kommune inngår vedlagte tjenesteavtaler nr 1-10 med Norsk Data Senter fra 01.01.14. Avtalene er
ansaffet etter lov om offentlige anskaffelser, og har en variget som følger rammeavtalen til STFK.
Avtalene er uavhengige av hverandre og kan sies opp hver for seg.
Avtalene generer følgende kostnader for Frøya kommune. Alle priser er oppgitt i eks. mva
Tjenesteavtale 1: Serviceavtale
Avtale på timebank samt oversiktsdokument med priser. Total årlig kostand: Løpende etter behov. Trer
ikraft hvis support på 9,5 t er «brukt opp». Timepris pr dato er kr 869.- pr time (regulert av
konsulentavtalen i STFK) Vil annta at at dette vil generere en årlig utgift år 1 på (basert på support tall
fra ATEA AS) intill 100 000 kr/år, og senere avta.
Tjenesteavtale 2: Serverovervåkning- Full overvåkning av alle serverne.
Pris mnd: 8 325kr/ år: 99 900 kr
Tjenesteavtale 3: Vedlikehold AD og Exchange- Vedlikehold 1g/uke av kommunens AD og Exchange
løsninger. Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000 kr
Tjenesteavtale 4: Vedlikehold citrix- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens citrix løsninger.
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr
Tjenesteavtale 5: Vedlikehold nettverk- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens nettverk løsninger. Pris mnd:
6 000kr/ år: 72 000kr
Tjenesteavtale 6: Vedlikehold sikkerhet- Vedlikehold 1g/uke av kommunens sikkerhetsløsninger. Pris
mnd: 6 000kr/ år: 72 000 kr
Tjenesteavtale 7: Vedlikehold VMware- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens VMware.
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000 kr
Tjenesteavtale 8: Vedlikehold SCCM- Vedlikehold 1g/uke av kommunens SCCM løsning.
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr (trer ikraft etter installasjon av dette)
Tjenesteavtale 9: Microsoft system oppdateringer- Ukentlige oppdateringer.
Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000kr
Tjenesteavtale 10: Supportavtale- Tilpasset avtale. 570 minutter support pr mnd.
Pris mnd: 8 300 kr/ år: 99 600kr.
Enstemmig.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune inngår vedlagte tjenesteavtaler nr 1-10 med Norsk Data Senter fra 01.01.14. Avtalene er
ansaffet etter lov om offentlige anskaffelser, og har en variget som følger rammeavtalen til STFK. Avtalene er
uavhengige av hverandre og kan sies opp hver for seg.
Avtalene generer følgende kostnader for Frøya kommune. Alle priser er oppgitt i eks. mva
Tjenesteavtale 1: Serviceavtale
Avtale på timebank samt oversiktsdokument med priser. Total årlig kostand: Løpende etter behov. Trer ikraft
hvis support på 9,5 t er «brukt opp». Timepris pr dato er kr 869.- pr time (regulert av konsulentavtalen i STFK)
Vil annta at at dette vil generere en årlig utgift år 1 på (basert på support tall fra ATEA AS) intill 100 000 kr/år,
og senere avta.
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Tjenesteavtale 2: Serverovervåkning- Full overvåkning av alle serverne.
Pris mnd: 8 325kr/ år: 99 900 kr
Tjenesteavtale 3: Vedlikehold AD og Exchange- Vedlikehold 1g/uke av kommunens AD og Exchange løsninger.
Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000 kr
Tjenesteavtale 4: Vedlikehold citrix- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens citrix løsninger.
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr
Tjenesteavtale 5: Vedlikehold nettverk- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens nettverk løsninger. Pris mnd: 6
000kr/ år: 72 000kr
Tjenesteavtale 6: Vedlikehold sikkerhet- Vedlikehold 1g/uke av kommunens sikkerhetsløsninger. Pris mnd: 6
000kr/ år: 72 000 kr
Tjenesteavtale 7: Vedlikehold VMware- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens VMware.
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000 kr
Tjenesteavtale 8: Vedlikehold SCCM- Vedlikehold 1g/uke av kommunens SCCM løsning.
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr (trer ikraft etter installasjon av dette)
Tjenesteavtale 9: Microsoft system oppdateringer- Ukentlige oppdateringer.
Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000kr
Tjenesteavtale 10: Supportavtale- Tilpasset avtale. 570 minutter support pr mnd.
Pris mnd: 8 300 kr/ år: 99 600kr.
Enstemmig.

134/13
FELLES KOMMUNAL RESSURS FOR Å STYRKE SAMHANDLINGEN MED ST. OLAVS
HOSPITAL
Vedtak:
Frøya kommune følger rådmannsutvalgets oppfordring om å bidra med en felles kommunal ressurs for å
styrke samhandlingen med St. Olavs basert på innbyggertall, med kr 3,- pr innbygger.
Det forutsettes at alle kommuner er omforendt om en slik fordeling.
Enstemmig
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune følger rådmannsutvalgets oppfordring om å bidra med en felles kommunal ressurs for å styrke
samhandlingen med St. Olavs basert på innbyggertall, med kr 3,- pr innbygger.
Det forutsettes at alle kommuner er omforendt om en slik fordeling.
Enstemmig
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135/13
AVHENDING AV SULA SKOLE
Vedtak:
Frøya kommune som eier av Sula skole ser positivt på at Sula grendalag har planer for rehabilitering og
en senere bruk av Sula skole til utvidelse av eksisterende grendahus.
Kommunen vil derfor overføre eiendommen til Sula Grendalag for kr. 1,- Det inngås avtale med
grendalaget som omfatter betingelser om rehabilitering og fremdrift av dette arbeidet, samt senere drift
og vedlikehold av bygningsmassen. I samme avtale inngår det også bestemmelse om at kommunen dekker
årlige kapitalkostnader for et lån på kr. 1 mill som tilsvarer de beregnede rivningskostnadene for bygget.
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtalen og kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å
godkjenne avtalen.
Enstemmig.
Kommunestyrets behandling i møte 12.12.13:
Repr. Edvin Paulsen ba om at hans habilitet ble vurdert da han som leder av grendalaget er part i saken.
Repr. Edvin Paulsen ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune som eier av Sula skole ser positivt på at Sula grendalag har planer for rehabilitering og en
senere bruk av Sula skole til utvidelse av eksisterende grendahus.
Kommunen vil derfor overføre eiendommen til Sula Grendalag for kr. 1,- Det inngås avtale med grendalaget
som omfatter betingelser om rehabilitering og fremdrift av dette arbeidet, samt senere drift og vedlikehold av
bygningsmassen. I samme avtale inngår det også bestemmelse om at kommunen dekker årlige kapitalkostnader
for et lån på kr. 1 mill som tilsvarer de beregnede rivningskostnadene for bygget.
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtalen og kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å
godkjenne avtalen.
Enstemmig.

136/13
SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TUNGVÅGEN FRITIDSHAVN
Vedtak:
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsendring for Tungvågen fritidshavn, med plankart og
bestemmelser datert 20.11.2013.
Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Enstemmig.
Kommunestyrets behandling i møte 12.12.13:
Repr. Aleksander Søreng ba om at hans habilitet ble vurdert på grunn av nært vennskap til part i saken.
Repr. Aleksander Søreng ble kjent inhabil med 10 mot 8 stemmer avgitt fra Kristin R. Storø, Frode Reppe,
Eli Ann Karlsen, Pål Terje Bekken, Kjartan Ervik, Sten S. Arntzen, Martin Nilsen og Berit Flåmo
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Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsendring for Tungvågen fritidshavn, med plankart og
bestemmelser datert 20.11.2013.
Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Enstemmig.

137/13
GNR 64 BNR 61 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL
Vedtak:
Frøya kommune selger tilleggtomt til Gnr. 64, bnr. 61 på totalt ca. 150 m2 til Ragnhild Elverum, Stjørdal.
Arealet som selges skal være i samsvar med kart som er vedlagt Sula fiskarlag sin uttalelse i saken. Det
forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen.
Tomteprisen fastsettes til kr. 12.500,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom
kjøper og selger.
Enstemmig.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune selger tilleggtomt til Gnr. 64, bnr. 61 på totalt ca. 150 m2 til Ragnhild Elverum, Stjørdal.
Arealet som selges skal være i samsvar med kart som er vedlagt Sula fiskarlag sin uttalelse i saken. Det
forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen.
Tomteprisen fastsettes til kr. 12.500,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom kjøper og
selger.
Enstemmig.

138/13
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014
Vedtak:
Frøya kommune vedtar flg. møteplan for formannskapet og kommunestyret for
1. halvår 2014
Utvalg
KST
FSK

Januar
29.01.
15.01. og
16.01.

Februar
27.02.
04.02. og
18.02.

Mars
27.03.
04.03. og
18.03.

April
30.04.
08.04.

Mai
22.05.
06. og 27.05.

Juni
19.06.
03.06. og
17.06.

Juli
01.07.

15. og 16. januar skal Formannskapsmøtet avholdes i Trondheim.
Kommunestyrets møter holdes på
Formannskapsmøtene holdes på

Torsdager med møtestart
Tirsdager med møtestart

kl. 10.00
kl. 09.00

*) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.
*) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.
Enstemmig.
19

Kommunestyrets behandling i møte 12.12.13:
Kommunestyremøte i januar avholdes onsdag 29. januar på grunn av strategikonferansen. Formannskapsmøte i
Trondheim avholdes 15. og 16. januar.
Enstemmig.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune vedtar flg. møteplan for formannskapet og kommunestyret for
1. halvår 2014
Utvalg
KST
FSK

Januar
30.01.
14.01.

Februar
27.02.
04.02. og
18.02.

Mars
27.03.
04.03. og
18.03.

April
30.04.
08.04.

Mai
22.05.
06. og 27.05.

Juni
19.06.
03.06. og
17.06.

Juli
01.07.

14. og 15. januar skal Formannskapsmøtet avholdes i Trondheim.
Kommunestyrets møter holdes på
Formannskapsmøtene holdes på

Torsdager med møtestart kl. 10.00
Tirsdager med møtestart kl. 09.00

*) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.
*) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.
Enstemmig.

139/13
ORDFØRERENS ORIENTERING

Det var ingen orienteringer eller spørsmål.

140/13
SØKNAD OM GODKJENNING AV NY FAMILIEBARNEHAGE, SØRBURØY
Vedtak:
Frøya kommune innvilger søknad om godkjenning av Sørburøy familiebarnehage.
Enstemmig
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune innvilger søknad om godkjenning av Sørburøy familiebarnehage.
Enstemmig
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141/13
UTREDNING VEDR. LIGGEKAI/HAVNEFORHOLD FOR BÅTER TILKNYTTET NÆRING I
FRØYA KOMMUNE
Vedtak:
Det vises til det økende behovet for kai og havnefaciliteter for service-/frakte-/brønnbåter som tilhører
kommuns rederivirksomheter. Videre vises til de behov som fremkom fra rederivirksomheten i
forbindelse med Kystdirektøren sitt besøk i øyregionen.
Med bakgrunn i dette ønsker Frøya kommune å igangsette et arbeid for å utrede alternative
løsninger/lokaliteter for en slik kai/havneutbygging. Dette arbeidet forutsettes utført i nært samarbeid
mellom kommunen, rederinæringen og næringsforeningen i tillegg til at man ønsker at Trondheim Havn
kan delta med sin kompetanse i utredningsarbeidet.
For å gjennomføre utredningen bevilges det inntil kr. 250.000,- som tas fra kommunens disposisjonsfond
mot senere tilbakeføring ved finansiering av det endelige utbyggingsprosjektet.
Enstemmig.
Forslag til vedtak:
Det vises til det økende behovet for kai og havnefaciliteter for service-/frakte-/brønnbåter som tilhører kommuns
rederivirksomheter. Videre vises til de behov som fremkom fra rederivirksomheten i forbindelse med
Kystdirektøren sitt besøk i øyregionen.
Med bakgrunn i dette ønsker Frøya kommune å igangsette et arbeid for å utrede alternative løsninger/lokaliteter
for en slik kai/havneutbygging. Dette arbeidet forutsettes utført i nært samarbeid mellom kommunen,
rederinæringen og næringsforeningen i tillegg til at man ønsker at Trondheim Havn kan delta med sin
kompetanse i utredningsarbeidet.
For å gjennomføre utredningen bevilges det inntil kr. 250.000,- som tas fra kommunens disposisjonsfond mot
senere tilbakeføring ved finansiering av det endelige utbyggingsprosjektet.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Arvid Hanssen
Arkivsaksnr.: 13/1137

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

SALG AV "FLAFI" - SAK FRA KONTROLLUTVALGET

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets innstilling til kontrollutvalget:
1.

Kommunesstyret tar kontrollutvalgets behandling av saken til orientering.

2.

Kommunestyret konstaterer at kommunens retningslinjer ikke er fulgt i forbindelse med salg av
båten Flafi.

3.

Kommunestyret ber rådmannen sørge for at nye rutiner for salg av eiendom og verdigjenstander
utarbeides, gjøres kjent i organisasjonen og følges opp.

Enstemmig.
Vedlegg:
Tilbakemelding på spørsmål vedrørende salg av båten FLAFI
Rådmannens svar til Reppe og Antonsen 29.08.13
Rapport fra Tor Aune til Roger Fredheim 26.08.13
Kjøpekontrakt Flafi.pdf
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget var kopimottaker av brev fra Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen til Frøya kommune, datert
13.8.13. Brevet omhandlet spørsmål knyttet salg av båten Flafi, som kommunen fikk som gave fra næringslivet
for 11 år siden. Brevet var utsendt som referatsak i kontrollutvalgets møte 4.9.13. I møtet fikk kontrollutvalget
også tilgang til:
- Brev datert 26.8.13 fra Sistranda skole v/Tor Aune til kommunalsjef Roger Fredheim.
-

Svarbrev, datert 29.8.13, fra Frøya kommune til Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen. (Kopi til
kontrollutvalget.)

På bakgrunn av behandlingen i møtet 4.9.13, utformet kontrollutvalget 11 spørsmål som ble oversendt
rådmannen fra KonSek Midt-Norge IKS i brev av 10.9.13. Spørsmålene ble besvart punktvis i brev, datert
7.10.13 fra rådmannen til kontrollutvalget. Brevet var vedlagt sak 45/13 Salg av båten Flafi – tilbakemelding
fra rådmannen, som ble behandlet i kontrollutvalget 16.10.13. Rådmannen hadde på forhånd meldt fra om at
administrasjonen ikke hadde mulighet til å delta på møtet 16.10.13.
Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 45/13:

1.
2.
3.

Kontrollutvalget konstaterer at kommunens retningslinjer ikke er fulgt i forbindelse med salg av båten
Flafi.
For å ha mulighet til å stille spørsmål til rådmannen fremmes ny sak til kontrollutvalgets møte
27.11.13, knyttet til rådmannens behandling av salget. Rådmannen innkalles til møtet.
Kontrollutvalget er tilfreds med at rådmannen har satt i gang en prosess med henblikk på å forbedre
rutinene for salg av eiendom og verdigjenstander i Frøya kommune.

Som det fremgår av vedtaket ovenfor er bakgrunnen for ny behandling av saken at kontrollutvalget ønsker å ha
mulighet til stille spørsmål til rådmannen. Det ble også protokollert at sekretariatet ble bedt om å innhente
eventuelle ytterligere opplysninger som kan bidra til å belyse saken før behandlingen i møte 27.11.13.
Sekretariatet har valgt å legge med vedlegg fra tidligere behandling av saken, da disse inneholder mye
informasjon. Som det fremgikk av saksfremlegget i sak 45/13 har det vært, og er fortsatt, uklart om salgsprisen
kunne blitt høyere ved annonsering, dokumentert taksering og åpen salgsprosess. Ut fra tilbakemeldingen fra
rådmannen ønsker kommunen ikke å gå videre med dette.
Sekretariatet vil fremheve at denne saken er viktig også ut fra et omdømmeperspektiv. Det er generelt viktig at
det ikke skapes tvil blant innbyggerne i forhold til om kommunen behandler saker på en korrekt og god måte, og
ikke minst sørger for at verdier som tilføres kommunen blir tatt vare på. Viser i den forbindelse også til
kommunens etiske retningslinjer pkt 4, som gjengis:
”4.Forvaltning av samfunnets fellesmidler
Ansatte i Frøya kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle
innbyggerne i kommunen. Kommunens ansatte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest
økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Kommunens ansatte
skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller
andre eiendeler, herunder også arbeidstid. Når vi handler inn varer og tjenester forholder ansatte seg til
fylkeskommunens innkjøpsavtale.
Det betyr: Vi forvalter samfunnets fellesmidler på en best mulig måte.”
Som det fremgår av brev fra rådmannen datert 7.10.13 har prosessen i forbindelse med salget ikke fulgt
kommunens gjeldende bestemmelser. Rådmannen bekrefter og beklager dette skriftlig overfor kontrollutvalget.
Det opplyses samtidig at det er satt i gang tiltak for å forhindre at dette skjer igjen. Dette er positivt og etter
sekretariates mening helt nødvendig. Kontrollutvalget har lagt dette til grunn for sitt vedtak i sak 45/13.
Rådmannen orienterte kommunestyret muntlig om saken i møtet 30.10.13. Hun gjentok der at kommunens at
behandling har sviktet både på virksomhetsnivå ved skolen og også hos rådmannen. Rådmannen var informert
og forespurt i forhold til salget.
Sekretariatet har fortsatt ikke nok fakta til å ta stilling til rådmannens tilbakemelding om at salget ikke kan
omgjøres. Dersom en verdivurdering konkluderer/hadde konkludert med, at prisen var satt vesentlig for lavt og
dersom kjøper eventuelt har erfaringer knyttet til verdivurderinger av denne type og kjenner prisnivået på denne
type båter, kunne det ut fra sekretariatets vurdering vært mulig å få heve salget.
Som et ledd i å få belyst deler av saken bedre har sekretariatet vært i kontakt med daglig leder ved Ørnli AS
(Ørnli Slip), Alfred Jensen. Han har fått tilgang til saksdokumenter frem til og med kontrollutvalgets behandling
av saken i forrige møte. Daglig leder har også fått tilgang til - og bekreftet gjengivelsen av følgende punkter fra
samtalene med sekretariatet.
- Båten ble slept til Ørnli Slip kort tid før ansatte skulle ut i 3 ukers fellesferie. Verftet opplyste til selger
Tor Aune at båten ikke kunne bli liggende ved verftet i ferien.
-

Det var formann Torbjørn Morkemo ved verftet som hadde samtaler rundt kostnader knyttet til leie av
slip. Beløpet på kr 10-15.000 som er gjengitt i brev av 26.8.13 innbefatter, iflg daglig leder, et par
dagers arbeid knyttet til å se på/ta ut gear eventuelt annet, for å sikre at båten ble sjødyktig. Kostnader i
forhold til om det måtte foretas reparasjoner ble naturlig nok ikke vurdert. Iflg daglig leder anslås
kostnader kun til oppsett på slip til kr 2000.

-

Kjøper av båten er fast ansatt ved Ørnli Slip som platearbeider. Han har iflg daglig leder på ingen måte
vært delaktig i noen form for verdivurdering før det endelige salget skjedde og kontrakt mellom selger
og kjøpet ble skrevet 12.7.13.

-

Selger T.Aune hadde vært i telefonisk kontakt med daglig leder ved Ørnli Slip før salget. Daglig leder
uttalte at båten neppe var egnet til bruk i oppdrettsnæringen. Daglig leder ville heller ikke taksere båten
som fritidsbåt, da verftet ikke drev med fritidsbåter.

-

Daglig leder opplyser til kontrollutvalgets sekretariat at han anser at båtens verdi er vesentlig over
salgsprisen på kr. 20 000,-. Han anslår i ettertid verdien til et sted mellom kr. 100 000,- og kr. 200
000,- alt etter tilstanden på fartøyets utstyr. Dette må, iflg daglig leder, ikke på noen måte anses som en
taksering, da hverken verftet eller daglig leder har noen tilknytning til salg og kjøp av fritidsfartøyer.

-

Daglig leder mener at en kombinasjon av at båten måtte ut fra verftet før ferien og at skolen hadde
andre alternativer for å dekke sine behov, kan ha medvirket til hurtig salg og lav pris.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering:
Som det ble påpekt ved forrige behandling av saken er det nødvendig å ha rutiner for behandling av slike saker,
at rutiner er kjent i organisasjonen og må følges. I så måte er det også ut fra en generell betraktning viktig at
administrasjonen på alle nivå er kjent med og har fokus på Frøya kommunes etiske retningslinjer.
Kontrollutvalget har tidligere fattet vedtak i saken på bakgrunn av dokumentasjon som forelå, rådmannens
beklagelse, og at det er satt i verk tiltak for å forhindre gjentagelser.
Båtens verdi ved overtakelse for 11 år siden og senere påkostninger, sett opp mot prisen ved salget, tyder på at
kommunen ikke har tatt vare på verdiene som ble gitt som gave til kommunen. Salgsprisen synes også å være
vesentlig under reell verdi. Ut fra dokumenter i saken og samtaler, mener sekretariatet at at det nå i ettertid
synes klart at en kombinasjon av dårlig vedlikehold og uheldig håndtering av salgsprosess har medvirket til at
salgsprisen ble som den ble.
Det må imidlertid understrekes at situasjonen ble spesiell i og med at båten ikke kunne bli liggende ved Øren
Slip i 3 uker under fellesferien. I ettertid er det vanskelig å vurdere hvilke eventuelle skader/verdiforingelse
båten kunne blitt påført, dersom den ikke hadde blitt solgt raskt. Denne usikkerheten har, slik sekretariatet ser
det, trolig vært medvirkende til at salget skjedde raskt og til en lavere pris enn kommunen trolig ville fått ved
annonsering.
Kontrollutvalget må på bakgrunn av svar fra rådmannen og behandlingen i møtet, ta stilling til vedtak i saken ut
over det som ble fattet ved behandling av saken forrige gang, sak 45/13 i kontrollutvalget. Utvalget må vurdere
om det hensiktsmessig å gjøre ytterligere undersøkelser. Dette må i så fall trolig skje gjennom å bestille en
revisjonsgjennomgang. Bruk av revisjonsressurser må prioriteres i forhold til øvrig kontrollvirksomhet eller
eventuelt gjennom økte bevilgninger fra kommunestyret, dersom dette er nødvendig.
Utvalget bør også vurdere om saken skal videresendes til kommunestyrtet, da det har vært mye offentlig
diskusjon rundt salget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon:
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget nå avslutter denne saken og ikke bruker ytterligere ressurser på videre
undersøkelser. Kommunestyret som øverste ansvarlige for kontroll og tilsyn bør likevel få saken til behandling.
Viser til innstillingen.

Torbjørn Reppe, Ansgar Antonsen

7260 SISTRANDA

Deres ref.

Vår ref.
13/939

Arkivkode
652 &55

Sted, dato
Sistranda, 29.08.2013

SVAR - VEDRØRENDE SALG AV FLAFI
Viser til mottatt brev av 13/8-2013 vedr salg av båten «Flafi» ved Sistranda skole. Vedlagt en
redgjørelse fra skolen som gir tilbakemelding på spørsmål som er framsatt.
Saken er også bragt inn for orientering til Hovedutvalg for drift, som heller ikke var helt fornøyd
med måten salget ble effektuert på. Det ble spesielt påpekt at båten ble solgt til en privatperson
som også var involvert i båtens verdivurdering som fagmann. Skolen tilbakeviser at dette er
tilfelle. Rådmannen har ingen grunn til å tro at dette ikke er riktig.
I tillegg ble det påpekt at båten burde vært annonsert, og at den faktiske verdisvekkelsen av båten
over tid ikke var noe godt signal til kommunens næringsliv.
Rådmannen v/undertegnede stiller seg bak nødvendigheten av annonsering og negative signaler til
næringslivet om unødvendig verdisvekkelse, og beklager dette.

Med hilsen
Frøya kommune

Roger Fredheim
Kommunalsjef oppvekst og kultur
72463216
Gjenpart:

Postadresse
Postboks 152
7261 Sistranda

Kopibok
Arkiv
Kontrollutvalget v/leder Johan G. Foss.

Telefon
72 46 32 00

Bankgiro
8601.27.84009

E-postadresse
postmottak@froya.kommune.no

Sistranda 26.08.13

Roger Fredheim

Salget av ”Flafi”
Viser til samtale, skal gi en kort redegjørelse.
Bakgrunn:
For en del år siden, anslagsvis 10 -12 år, fikk Sistranda skole båten ”Flafi” fra
oppdrettselskapet Marine Harvest. Skolen skulle benytte den ved ”Naustprosjektet”. Torbjørn
Reppe og Ansgar Antonsen var lærerne som var engasjert i dette prosjektet. Siden ble Kyrre
Pettersen dratt inn i prosjektet.
Båten ble oppgradert en del, ekkolodd/kartplotter, redningsfløte osv. Dette ble sponset av
næringslivet. For å være trygge på at sikkerhetskravene var oppfylt, ble det for 3-4 år siden
tatt en gjennomgang av båten. Skolen fikk bistand fra Frøya videregående skole i dette
arbeidet. Konklusjonen var at det måtte foretas en oppgradering som ville koste flere hundre
tusen kroner. Skolen konkluderte med at det ble for dyrt, og prosjektet ble lagt på is. Skolen
fikk låne kaiplass i Sistranda havn vederlagsfritt. For noen år siden ble båten hentet fra
Sistranda og benyttet av Havleirskolen på Sula. Den ble ikke utleid av Sistranda skole, men da
vi ble gjort kjent med at båten var utleid gjorde vi Havleirskolen kjent med at båten ikke var
godkjent for dette bruket, dette gjaldt bl.a. forsikringer.
Båten har vært på Sula frem til våren/sommeren da den ble hentet av oss, og lagt ved Ørnli
slip for der å få en gjennomgang /tilstandsrapport. Vi var gjort kjent med at det da var skade
på båten, enten var det gearet eller overføring motor/gear som var skadet.
Salget:
Vi fikk en mekanikker ved Ørnli slip til å se over båten. Han, sammen med to andre ansatte
ved verkstedet, ville ikke gi noen takst på båten uten at den ble satt på slip. En slipsetting med
gjennomgang ville koste mellom 10 – 15.000,- kr. Signalene vi fikk fra verkstedfolkene var at
båten virket å være i dårlig tilstand, bl.a. så det ut som det ikke var skiftet/påført ny zink. En
av verkstedmennene fortalte at i løpet av de 2 ukene båten hadde ligget der, hadde han vært
nødt til å presse inn feit 2 ganger rundt propellakslingen for å hindre at båten tok inn sjø.
Med dette som bakgrunn, tok jeg kontakt med rektor Sissel Skoran, og foreslo at vi solgte
båten. Drift av Naustprosjektet er i varetatt gjennom avtale med en lærer på FVG hvor vi leier
både lærer og godkjent båt med fullt fiskeutstyr. Dermed ville vi spare utgiften til forsikring,
båtplass og ikke minst oppgradering av båten.

Det ble også tatt kontakt med Marine Harvest for å innhente deres syn på et evt. salg. Deres
svar var at for dem var båten avskrevet, og vi fikk full disposisjonsrett, men de håpet at
gevinst på salget ble brukt til å videreutvikle Naustprosjektet.
Rektor var enig med meg, og da det meldte seg en interessert kjøper ble båten solgt.
Vi har i ettertid fått høre at salget skulle ha gått gjennom Frøya kommunes kassasjonsutvalg.
Vår vurdering var følgende: Båten ble gitt som en gave fra Marine Harvest til Sistranda skole,
den har aldri vært inntatt i kommunens regnskap, de investeringene som er foretatt er dekket
over skolens budsjett eller ved gaver fra næringslivet. Dermed mente vi at salg også måtte
gjennomføres av skolen. Gevinsten av salget er ment brukt til å videreutvikle dagens
Naustprosjekt, dermed vil de midlene som er gitt fra næringslivet fortsatt bli brukt til det
opprinnelige formålet.
Salget er gjennomført av Sistranda skole til en takst som avtalt mellom kjøper og selger.
Salget var ikke annonsert da vi ikke anså det reelt å håpe på at det ble så mange interessenter
slik at vi kunne oppnå noen gevinst av den grunn. Båtens tilstand ble vurdert av verkstedsfolk,
men de ville ikke gi noen skriftlig uttalelse uten at båten ble tatt på slip. Vi anså slipsetting for
uaktuelt når vi hørte at deres prisantydning på båten ville være mellom 5.000,- og 40.000,som realistisk, og kanskje ble konklusjonen at båten var så dårlig at salg ikke var å anbefale.
Ut fra disse vurderingene ble båten solgt.
Mvh
Tor Aune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Sten Kristian Røvik
Arkivsaksnr.: 14/29

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

TILBUD OM KJØP AV AKSJER I SUMA NÆRINGSUTVIKLING AS

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommune aksepterer tilbud fra Sigbjørn Larsens om kjøp av kommunens 5.610 aksjer
i Suma Næringsutvikling AS til kr. 161.455,80 (kr. 28,78 pr. aksje)

Vedlegg:
• Tilbud om kjøp av kommunens aksjer eller salg av aksjer av 22.11.2013 fra Sigbjørn
Larsen
• Svar på tilbud av 10.12.2013
• Tilbud om kjøp av kommunens aksjer av 31.12.2013 fra Sigbjørn Larsen – revidert
tilbud
• Regnskap Suma Næringsutvikling AS pr. 31.12.2012
Saksopplysninger:
Det vises til orientering i FSK 03.12.2013 vedrørende mottatt tilbud om kjøp av Frøya
kommunes aksjer i Suma Næringsutvikling AS eller salg av SIBE AS aksjer i Suma
Næringsutvikling AS til Frøya kommune fra Sigbjørn Larsen. Det ble i den anledning bestillt
utarbeidelse av sak til FSK i januar 2014 med orientering til tilbyder.
Det er mottatt revidert/endret tilbud fra Sigbjørn Larsen den 31.12.2012 der det kun
ønskes/tilbys kjøp av Frøya kommunes aksjer i Suma Næringsutvikling AS.
Suma Næringsutvikling AS ble stiftet i 17.12.1987 med følgende vedtektsfestet formål:
«Næringsutvikling og tiltaksarbeid for øyrekken, samt delta i andre selskaper som kan øke
bosetningen og trivsel i området. Herunder fremme forslag om offentlig utbyggingstiltak, og
være pådriver i gjennomføringen av disse. Selskapet har ikke til formål å drive
næringsvirksomhet med henblikk på å skaffe utbytte til aksjeeiere.»
Selskapet har en inskutt egenkapital på kr. 719.440,- som består av 15.640 aksjer a kr. 46,-.

I h.h.t. sist avlagte regnskap pr. 31.12.2012 har selskapet et udekket tap på kr. 269.395,-.
Dette medfører en netto egenkapital (matematisk verdi) pr. 31.12.2012 på kr. 450.045,-, som
igjen medfører en matematisk verdi pr. aksje på kr. 28,78.
Pr. dato (sist oppdatert i 2012) er følgende aksjonærer registrert med eierandel tilsvarende
5% eller mer:
Frøya kommune
5610 aksjer 23,87%
Hans Villy Kvernø 3899 aksjer 24,93%
SIBE AS
3899 aksjer 24,93%
Sula Kystfiske AS
760 aksjer
4,86%
Øvrige under 5%
1471 aksjer
9,41%
Frøya kommunes tilbud på kjøp av aksjer utgjør kr. 161.455,80.
Selskapets eiendeler pr. 31.12.2012 består av en kontantbeholdning på 324.145,- og av 2
eiendommer i øyrekka som er bokført til kostpris på kr. 125.900,-. Dette utgjør til sammen
kr. 450.045,-. Eiendommene er ikke avskrevet i eierperioden.
Eiendommene gjelder gnr. 65 bnr. 420 på 76470 m2, og gnr. 65 bnr. 9 (Lille Aursøy) på
49963 m2.
Da selskapets vedtektsformål er å ikke drive næringsvirksomhet med henblikk på å skaffe
utbytte til aksjeeiere, og eiendommene er bokført til kostpris, anses det som et reellt
verdigrunnlag.
Vurdering:
I perioden 2008-2012 har det vært liten aktivitet i selskapet med et akkumulert negativt
resultat på 266.000.-.
Etter samtale med selskapets fungerende styreformann er det pr. dato et dårlig grunnlag for
realisering av selskapets hovedformål, veiforbindelse mellom Mausund og Sula.
Det har i tillegg de senere år vært disens blant selskapets eiere vedrørende eierforhold og
drift, og ut fra dagens eiersits anses det som vanskelig å tilrettelegge en fornuftig drift.
Ut fra dagens status vil selskapets kapital løpende tappes, og det anses som liten nytte for
Frøya kommune.
Da revidert tilbud kun gjelder salg av Frøya kommunes aksjer anbefales dette. Frigjort
kapital kan eventuellt benyttes på andre måter/formål tilknyttet «Øyrekka».

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Jan Otto Fredagsvik
Arkivsaksnr.: 14/17

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER - SAK VEDR ANBUD KOMOPP
AVSPILLINGSSYSTEM OG FYSISKE STASJONER

Forslag til vedtak:
1.
2.
3.

4.

Frøya kommune garanterer for en ekstrabevilgning på kr. 500.000, slik at kontrakt med antatt
leverandør kan inngås i løpet av januar 2014.
Frøya kommunestyre forutsetter at prosjektledelsen jobber intens overfor sponsorer for å få på
plass økonomi som medfører at kommunen ikke trenger å innfri garantien.
De ekstra sponsormidler som eventuelt kommer inn skal som prioritet 1 gå til dekning av de
resterende 500.000. Midler ut over 500.000 skal gå til prioritet 2 - opprettholdelse av budsjett for
vegg og takdekor på inntil kr 500.000.
Dersom kommunen må ta ekstrabevilgningen på 500.000, jfr. pkt 1, så skal det dekkes av
disposisjonsfondet.

Vedlegg:
Ingen
Saksopplysninger:
I det opprinnelige investeringsbudsjettet for Frøya kultur- og kompetansesenter var det lagt
inn kr 2.000.000 som anslag til innkjøp av
10 visningsskjermer for vegg
kr 300.000
Teknisk utrustning for 10 skjermer
kr 100.000
1 interaktiv stasjon ved inngang
kr 300.000
3 interaktive stasjoner mot sjø
kr 900.000
Teknisk utrustning 4 stasjoner
kr 400.000
Totalt
kr 2.000.000
Av dette vil Sparebank 1 SMN finansiere 1 stasjon til kr 300.000.
Anslag investeringsbehov var da kr 1.700.000.
Videre ble det klart at av hensyn til rømningsvei ville det ikke bli plass til mer enn 2
interaktive stasjoner mot sjø. D.v.s at vi kunne ta bort en tenkt kostnad på kr 400.000 (stasjon
+ teknisk utrustning).

Anslag investeringsbehov var da kr 1.300.000.
I FSK-sak 102/13 ble investeringsbudsjett godkjent slik, med oppfordring om å finne ekstern
finansiering til 1 stasjon a kr 300.000 + teknisk utrustning kr 100.000:
10 visningsskjermer for vegg
kr 300.000
Teknisk utrustning 10 skjermer
kr 100.000
1 interaktiv stasjon ved inngang
kr 300.000
1 interaktiv stasjon mot sjø
kr 300.000
Teknisk utrustning 4 stasjoner
kr 200.000
SUM
kr. 1.200.000
- Sparebank 1 SMN bidrag
kr 300.000
Totalt behov
kr 900.000
Anslag investeringsbehov kr 900.000 + kr 300.000 for en stasjon samt kr 100.000 for teknisk
utrustning til denne som skulle finansieres eksternt. Totalt kr 1.300.000.
Anbudsprosess
KomOpp er et forskningsprosjekt der NTNU skisserer løsninger for Frøya kultur- og
kompetansesenter med kjente og ukjente løsninger/komponenter som ikke er kostnadsfestet.
NTNU leverer ikke komponenter og behov ble definert og lagt ut på Doffin som en åpen
anbudskonkurranse i en meget begrenset leverandørmarked.
Vi mottok et tilbud på kr 2.264.994 eks mva og frakt. Hvis vi anslår at fraktkostnader utgjør
kr 35.006 så utgjør tilbudet en kostnad på kr 2.300.000.
Vurdering:
Hvis vi skal sikre leveranser til riktig tid, må det skrives kontrakt med leverandør i jan 2014.
Leverandøren som har levert tilbud, er slik rådmannen ser det, skikket til leveransen.
Vi er i prosess med næringsliv for å hente inn sponsormidler til prosjektet. Likeledes er vi i
prosess med å få Frøya VG- skole til å finansiere en stasjon a kr 300.000. Vi har ingen
garanti for at næringsliv eller Frøya VG-skole forplikter seg med underskrift på at de vil
bidra med finansiering av prosjekt i 1 kvartal 2014.
For å skrive kontrakt med leverandør må vi ha garanti for følgende beløp:
Tilbud
kr 2.300.000
- forhandling med leverandør – anslag reduksjon 10%:
kr 230.000
Tilbud etter forhandling
kr 2.070.000
- FSK bevilgning
kr 900.000
- Sparebank 1 SMN bevilgning
kr 300.000
- omdisp innenfor investeringsbudsjett – vegg og takdekor
kr 370.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Behov for ekstrabevilgning/garanti
kr 500.000
Innkommende sponsorbeløp vil kunne gå til:
Pri 1 - dekning av ekstrabevilgning/garanti på
Pri 2 - opprettholdelse av budsjett for vegg og takdekor på

kr 500.000
kr 500.000

Rådmannen er lite bekvem med at det igjen etterspørres etterbevilgning/garanti, men finner
det nødvendig å innstille positivt. Dersom formannskap og kommunestyre sier nei til denne
ekstrabevilgningen/garantien, så må deler av den bestilte leveransen tas ut.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Andreas Kvingedal
Arkivsaksnr.: 13/988

Arkiv: P24

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
OPPGRADERING AV HURTIGBÅTTERMINALER OG KAIER-FORPROSJEKT
Vedtak:
Forslag til vedtak:
Kommunestyret viser til Forprosjekt for opprusting av hurtigbåtkaier i øyrekka, datert
20.12.2013.
Ut fra de kostneder som er fremkommet i forprosjektet er det en klar forutsetning at STFK
gir et tilskudd til utbedringene av kaiene på minimum 50% av kostnaden i samsvar med
fylkestingets vedtak. I tillegg må det inngås leieavtale om anløpsavgift som skal dekke en
betydelig andel av kommunens del av invesetringskostnaden.
Når det gjelder anløp av Sauøya og opprusting av dagens kai til en kostnad på kr. 12,5 mill så
er dette alternativet uaktuelt. Kommunestyret vil imidlertid vurdere å opprettholde Sauøya
som anløpssted, dersom det er mulig å anlegge en betong flytekai til en kostnad på inntil
kr. 5 mill inkl. prosjekteringskostnad og under forutsetning av at STFK også til en slik
løsning dekker minimum 50% av investeringskostnaden.
Dersom flytekai ikke kan anlegges innenfor en kostnad på kr. 5 mill og forutsatt et tilskudd
på 50% fra fylkeskommunen, så ser kommunestyret ingen mulighet for å bevilge midler for
opprusting av kai som tilfredsstiller de krav som AtB har stilt. Dette betyr at dersom
eksisterende kai må stenges av sikkerhetsmessige grunner og AtB finner at dagens kai ikke
kan benyttes, så legges Sauøya ned som anløpssted for offentlig kommunikasjonsmidler.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem avtaler med STFK/AtB når det
gjelder kaiopprusting i henhold til forprosjektet og de økonomiske forhold omkring både
investeringskostnaden og selve leieavtalen(anløpsavgift). Avtalene legges frem for
formannskapet til godkjenning før det igangsettes detaljprosjektering av de ulike
kaiarbeidene.
Vedlegg:
Forprosjekt – hurtigbåtkaier, datert 20.12.2013
Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune m/vedlegg, datert 14.08.2013
Saksprotokoll fra Fylkestinget, sak 11/13
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Ved brev av 14.08.2013 ber Fylkeskommunen om avklaringer med kommunen om en samlet
avtale for leie av samtlige kaianlegg som benyttes av fylkeskommunens rutegående båttrafikk
i kommunen. I og med at det her også er private kaieiere vil dette bety at kommunen må
inngå egne avtaler med disse kaieierne.
Brevet med vedlegg og de krav fylkeskommunen stiller ble drøftet i formannskapet i
september og det ble her besluttet å få utarbeidet et forprosjekt som skulle vise kostnadene
for opprusting av kaiene, slik at de tilfredsstiller de krav AtB har stilt for å anløpe kaiene
med sitt nye båtmateriell.
Norconsult ble engasjert til dette arbeidet og like før jul forelå det et ferdig forprosjekt. Dette
følger vedlagt.
Vurdering:
I forprosjektet er følgende kaier vurdert og medtatt i prosjektet: Sauøya, Gjæsingen,
Mausund, Bogøyvær og Sula.
Sauøya:
Sauøya har i dag ingen fastboende som bor fast hele året. Kaia er i meget dårlig forfatning og
er overtatt av kommunen i forbindelse med opprustingen va landgangen for en del år tilbake.
Sauøya har vært anløpt av Frøyfart, men ut fra opplysninger gitt fra AtB vil dette ikke
fortsette med den nye båten.
Norconsult(NC) vier til at kaia er i slik dårlig forfatning at den må rives og det må bygges
helt ny kai. Alteranativt kan det bygges en betong flytekai, men denne vil ligge svært
værutsatt, dersom den ikke skjermes med forlengelse av moloen eller den må legges lenger
inn i sundet, men her vil dybdeforholdene være en utfordring.
En fastkai er beregnet til en prosjektkostnad på kr. 12,5 mill.inkl. mva.
For flytekai er kostnaden foreløpig beregnet til kr. 5 mill, men her må det tas detaljert
dybdekartlegging for riktig og optimal løsning. Dette må også gjøres dersom man skal endre
plassering av fast kai.
Sørburøy
Dette er en kai som i dag er privateid og her må enten kommunen overta kaia eller inngå
leieavtale. Her er det kommet henvendelse fra kaieier om en kommunal overtakelse.
Forhandlinger er ikke gjennomført, da vi har avventet kostnadene for opprusting for å
tilfredsstille AtB sine krav.
Kostnaden til opprusting er her beregnet til kr. 170.000,- inkl. mva.
Gjæsingen
Kai er kommunal eiendom og her har det vært foretatt noe utbedring i løpet av de siste 5-6
årene. Kaia bærer imidlertid preg av at den nå må opprustes og forsterkes, dersom ny båt skal
anløpe Gjæsingen.
Kostnaden er her beregnet til kr. 1,9 mill. inkl. mva
Mausund.
Her vil den nye kombibåten anløpe ferjebåsen, slik at eneste rute som vil ha behov for kai
etter det nye ruteopplegget, er Sularuta. Kaia som tidligere er blitt benyttet både til Frøyfart

og Sularuta er i privat eie og dersom denne fortsatt skal benyttes, krever dette betydelig
oppgradering.
I møte mellom STFK, AtB, Frøya kommune og Norconsult ble det enighet om at STFK og
AtB i fellesskap skulle se på at også Sularuta kan anløpe ferjebåsen. Dersom en slik løsning
er mulig, vil det ikke være behov for dagens private kai for anløp av Sularuta. Kostnader er
derfor ikke beregnet.
Bogøyvær
Dagens kai anløpes av både Sularuta, Frøyfart og Frøyaferja. Kaia er overtatt av Frøya
kommune og ble betydelig opprustet for en del år tilbake. Det er imidlertid utfordrene for
anløp av ferja pga dybdeforholdene ved sørenden av kaia. Utdyping her vil bety sprengning i
sjøen tett inn til kaia og vil bety en stor risiko for skade på selve kaia.
For å unngå utdypingen foreslås det å forlenge kaia mot nord for å få tilstrekkelig lengde på
kaifronten. Forlengelsen er tenkt utført som flytebrygge med landgang inn til et fast repos og
rampe videre inn til eksisterende kai. I tillegg tenkes etablert en ekstra fenderpel/dykdalb
nord for flytebrygga. Den skisserte løsningen vil ikke tilfredsstille krav om universell
utforming for alle nivå av tidevannet, men vil være en langt bedre utforming enn det som er i
dag. Skal man tilfredsstille kravene til universell utforming fullt ut vil dette bety en betydelig
økning i kostnadene.
Kostnadene til ovennevnte løsning er beregnet til kr. 6,6 mill inkl. mva.
Sula
Her vil det bli anløp av eksisterende kai som i dag eies av COOP Orkla. Denne må utbedres
når ny båt skal anløpe og kostnadene beløper seg til kr. 870.000,- inkl. mva
De totale kostnadene for nødvendige kaiutbedringer er som følger:
Sauøya
Sørburøy
Gjæsingen
Mausund
Bogøyvær
Sula

kr. 12.500.000,-(alt. flyteaki kr. 5 mill)
kr.
170.000,kr. 1.900.000,0,kr. 6.600.000,kr.
870.000,-

Totalt

kr. 22.040.000,- (alt. kr. 9.545.000,-)

I fylkestingvedtaket av 27.02.2013 er det i pkt. 3 sagt at STFK kan dekke opp til 50% av
investeringskostnaden for oppgradering eller nybygg av kaier. Dette kan skje gjennom
investeringstilskudd eller ved dekning av renter og avskrivning over tid gjennom leieavtalen.
Det er imidlertid ikke sagt konkret om STFK gjennom en leieavtale vil betale en
kai/anløpsavgift som vil dekke den resterende delen av investeringene. Dette må derfor
klarlegges gjennom forhandlinger.
Frøya kommune må også gjennomføre forhandlinger med kaieierne på Sørburøy og Sula for
evt. en kommunal overtakelse av kaianlegget(ønsket fra Sørburøya) eller en leieavtale og
hvor kommunen inngår tilsvarende avtale med STFK.
I møte med STFK og AtB i september ble selvsagt Sauøy kai et tema. Det ble både fra STFK
og AtB klart sagt fra at kaia slik den er i dag ikke vil bli anløpt av ny hurtigbåt. De antydet

også at et tilskudd fra fylkeskommunen på 50% av kostnaden for ny kai vil være uaktuelt, så
lenge det ikke er fastboende på øya. Det er også lite sannsynlig med et tilskudd til en
alternativ løsning med betong flytekai. Det må derfor påregnes at skal Sauøya opprettholdes
som anløpsted så må kommunen evt. private fullt ut bekoste en slik utbygging.
Uansett må kommunen snarest foreta en vurdering om permanent stenging av dagens kai av
sikkerhetshensyn. Dette betyr at Suaøya vil være uten båtanløp når ny hurtigbåt settes inn i
rute. Uansett vil man ikke kunne ha en løsning klar for Sauøya før tidligst om 1 år.
Rådmannen er imidlertid svært betenkt over en opprusting/utbygging av ny kai enten ved fast
kai eller flytekai til den kostnad som er beregnet. Det er i likhet med Inntian ikke fastboende
på Sauøya og anløpet til Inntian ble også nedlagt, da den siste fastboende flyttet fra øya. Det
er i likhet med Sauøya et betydelig antall ferierende på Inntian uten at dette har medført noe
fast anløp av offentlige kommunikasjoner. Rådmannen vil derfor tilrå at kommunen vurderer
sikkerheten ved dagens kai på Sauøya og at denne stenges permanent dersom en slik
vurdering medfører at risikoen for å ferdes på kaia er så stor at den medfører fare for
sammenrasing. Videre vil rådmannen tilrå at dersom ikke det gis tilskudd fra STFK på 50%
til bygging av betong flytekai som fremtidig anløp av hurtigbåt, så legges Sauøya ned som
anløpssted for offentlig kommunikasjon. En løsning med flytekai må selvsagt avklares
nærmere i forhold til vær og dybdeforhold. Rådmannen vil derfor ikke tilrå at det bygges ny
kai til en kostnad på kr. 12,5 mill, men at flytekai velges dersom dette er mulig.
Det må snarest avklares fremdriften i forhold til opprusting av kaianleggene og hvilke
tilskudd STFK vil gi og hva som vil ligge i en leieavtale av ytterligere
kaiavgifter/anløpsavgifter for å dekke kommunens egne utgifter til opprustingen. Det må
også snarest gjennomføres forhandlinger med de private kaieierne om evt. leieavtale eller
overtakelse av kaianleggene. En utbedring av kaiene vil ikke under noen omstendighet være
ferdig til nye båter settes inn i rute. Dette er også STFK og AtB fullt klar over.
Så snart det økonomiske er avklart mellom kommunen og STFK/AtB så igangsettes
detaljprosjektering og anbudsinnhenting for arbeidet med de aktuelle kaier.
…Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering over denne linja 

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Andreas Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/19

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

KJØP AV NY BRANNBIL

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Kommunestyret viser til situasjonen som er oppstått som følge av at en av brannbilene ved
hovedbrannstasjonen er vraket.
For at man skal få beredskapen opp på tilfredsstillende nivå i forhold til godkjent
brannordning, utlyses det anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart som
mulig. Det er en forutsetning at ny brannbil i utgangspunktet kan plasseres i eksisterende
garasje. Dersom man ut fra innkomne anbud innstiller på kjøp av en brannbil som ikke
tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem for formannskapet før endelig antakelse av
anbud.
Videre gis rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for
oppdekning av beredskapen frem til ny bil er på plass.
De nye bilene, samt leie/kjøp av brukt bil i en overgangsfase, finansieres ved låneopptak og
forsikringsoppgjøret for den vrakete bilen. Total bevilgning begrenses til kr. 2,5 mill
inkludert forsikringsoppgjøret.

Vedlegg:
Ingen
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Ved utrykning til bilbrann natt til søndag 5. januar foretok man utrykning fra Sistranda
brannstasjon. Under utrykningen ble bil 2 vraket som følge av utforkjøring på Fv. 716 i
Strømøybotn. Heldigvis ble det ikke alvorlig personskade, men bilen er så skadet at den vil
bli vraket. Saken er meldt til kommunens forsikringsselskap, men det er foreløpig ikke
foretatt taksering, slik at vi ikke vet noen erstatningssum.
Vurdering:

Bilen som nå er vraket er en AMC Jeep fra 1982. Bilen ble kjøpt ny og var den eneste bilen
ved hovedstasjonen frem til 2000, da kommunen kjøpte en brukt mannskapsbil fra Oslo
brannvesen. Denne ble kjøpt i forbindelse med Frøyatunnelen som ble åpnet og kostnadene
ble dekket av de midler kommunen mottok fra Statens Vegevesen i forbindelse med den økte
beredskapen som følge av tunnelen. Denne bilen er fra 1986 og nærmer seg også en alder
hvor den bør utrangeres.
Frøya Brann og redning er nå i en situasjon hvor man er avhengig av private redningsbiler for
å kunne foreta hurtigfrigjøring ved bilulykker og fastklemte personer. I tillegg ligger alt
utstyr som var på den vrakete bilen nå på en henger som må tas med av mannskapet ved bruk
av deres egne private biler. Vi er derfor i en situasjon hvor beredskapen baserer seg på
nødløsninger og som ikke kan gå over lang tid.
Brannsjefen har igangsatt arbeid med å få leid inn bil, men markedet for dette er begrenset til
større mannskapsbiler og som ikke vil gå inn i garasjen hvor AMC-jeepen har vært plassert,
dette med bakgrunn i både høyde på port og lengde av garasje. Det er imidlertid tatt kontakt
med utleier om andre muligheter på Siholmen og vi går ut fra det gis mulighet for
garasjeplass. Denne må imidlertid tilpasses slik at bilen kan stå frostfritt. Her vil det bli lagt
opp til rimelige og midlertidige løsninger. Vi har nå tilbud både på leie av bil(1985-modell)
og faktisk også kjøp av denne bilen. Det vil bli tatt stilling til dette i løpet av kort tid, slik at
vi i en overgangsfase opprettholder beredskapen.
I økonomiplanen er det for 2016 avsatt 2,5 mill til innkjøp av ny brannbil og vaktbil.
Vaktbilen som benyttes i dag ble overtatt fra Vannverket og er 10 år gammel. Denne bilen
har det nå begynt å påløpe betydelig vedlikeholdsutgifter og bilen er kostbar i drift. I
budsjettet er det avsatt midler til leasing av bil og som inntil nå er blitt brukt til dekning av
kjøpesummen for bilen som ble overtatt fra vannverket. Denne bevilgningen er på
kr. 56.000,- ekskl. mva og som muligens må økes noe i forhold til leasing eller kjøp av ny
vaktbil.
Ved dagens brannstasjon vil en ertstatning for bil 2 være en mindre bil som «fremskutt
enhet», men som selvsagt vil bli utrustet med pumpe og evt. alt av redningsutstyr i
forbindelse med trafikkulykker. Slik det har vært hittil så har vi på grunn av plassmangel i
bilene hatt noe utstyr i vaktbilen, noe som da kan unngås ved at ny bil innredes på en mere
effektiv måte. Det vil imidlertid være en klar begrensning i størrelse for denne bilen pga.
høyde av porten, men en «fremskutt enhet» som ny bil, vil være av en type som sannsynligvis
kan benytte denne garasjeplassen. Tilbudet av brukte biler av denne typen er imidlertid svært
begrenset, da dette er biltyper/oppbygginger som er av nyere dato.
En bil som ovenfor beskrevet vil beløpe seg til 1,5 – 1,8mill alt etter hvilke utstyr som blir
aktuelt på bilen. Bilen vil bli oppbygd slik at totalvekten er på inntil 7,5 tonn og kan derfor
kjøres med C1-sertifikat. Den vil også ha plass til 3 røydykkere i tillegg til de 4 røykdykkerne
som er på bil 1 ved Sistranda brannstasjon. Vi vil derfor kunne redusere bruken av privatbiler
under utrykning.
For vaktbilen vil det også bli vurdert en godkjenning som røydykkerbil, dette for å få
avgiftsfritak og dermed få en rimeligere løsning.

Innkjøp av både ny brannbil og vaktbil må selvsagt utlyses på anbud i DOFFIN-basen. Slike
biler må oppbygges spesielt(unntatt muligens vaktbilen) noe som medfører at det vil
minimum ta 1 år fra vi utlyser anbud på brannbil til vi faktisk har denne på plass. Dette er
erfaringstall innhentet fra andre brannvesen. En ny brannbil vil sannsynligvis ikke være på
plass før tidlig i 2015, men mer om leveringstid vil selvsagt ikke være kalrt før anbud er
utlyst og kontrakt inngått.
Det må derfor understrekes at i en overgangsfase må det enten leies eller kjøpes en brukt
brannbil. Denne kan da selvsagt selges i ettertid evt. at den kan benyttes ved bistasjonen på
Nordskaget. Da må det imidlertid være en forutsetning at bilen fremdeles er i god stand og
ikke minst at den har tankkapasitet(2000 liter) som er betingelsen for å kunne yte
røykdykkerinnsats. Denne avgjørelsen vil imidlertid bli tatt i nærmeste fremtid, så snart vi
har fått avklart hvilke brukte biler som tilbys og ikke minst at vi har garasjeplass.
Fra rådmannens side vil det uansett være et tilbakeskritt i beredskapen dersom man nå ikke
velger å kjøpe en ny bil for å erstatte bil 2 ved Sistranda brannstasjon. Dette er ikke minst
viktig sett i forhold til sikkerheten for mannskapet under utrykning, samt at vi får en bil som
vil være rimelig i drift(mindre vedlikehold) og har en oppbygning som betyr at alt utstyr kan
plasseres på bil 1 og 2 og på denne måten unngår at utstyr plasseres i vaktbilen. I tillegg må
nevnes at bil 1 også vil passere alderen for betegnelsen «veteranbil» i 2016(30 år).
Rådmannen vil tilrå at det nå utlyses anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart
som mulig. Bilene finansieres ved låneopptak og forsikringsoppgjøret for den vrakete bilen.
Total bevilgning begrenses til kr. 2,5 mill inkludert forsikringsoppgjøret.
Videre er det en forutsetning at ny brannbil i utgangspunket kan plasseres i eksisterende
garasje. Dersom man ut fra innkomne anbud innstiller på kjøp av en brannbil som ikke
tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem for formannskapet før endelig antakelse av
anbud.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for oppdekning av
beredskapen frem til ny bil er på plass. Det forutsettes at leie/kjøp dekkes innen samme
bevilgning som ovenfor nevnt.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Andreas Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/4

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

KJØPEKONTRAKT - EIENDOMMENE GNR. 21, BNR. 62 OG 182

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten for erverv av eiendommene
Gnr. 21, bnr. 62 og 182 på Sistranda. Kjøpesummen inklusive omkostninger for tinglysing av
skjøte dekkes over budsjettpost 0.2800.5500.325.551320 – Sistranda sentrum – Innløsning.

Vedlegg:
Forslag til kjøpekontrakt
Boligsalgsrapport, datert 30.10.2013
Kart i målestokk 1:1000
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Annhild og Harald Ervik eier eiendommene Gnr. 21, bnr. 62 og 182 på østsiden av Fv. 714
på Sistranda. De ønsker nå å selge eiendommene og har tilbudt eiendommen til kommunene.
Vurdering:
De to eiendommene består av en boligeiendom m/garasje samt en ubebygd eiendom som
strekker seg ned mot sjøen, men har ingen strandlinje. Det er avholdt takst på eiendommen
og markedsverdien er i taksten angitt til kr. 2.050.000,-. Tilbudet fra eierne og vedlagte
kjøpekontrakt baserer seg på denne markedsverdien.
Eiendommen som tilbys ligger i området som i kommuneplanen for Sistranda er avsatt til
sentrumsformål og ved en utbygging i samsvar med dette formålet, må derfor både bnr. 62 og
bnr. 182 innløses. Eiendommen kan imidlertid bestå som boligeiendom inntil en slik
utbygging er aktuell. Boligen kan derfor utleies til boligformål fra den dag kommunen
overtar.

Foreløpig er det ikke aktuelle utbyggere for området sør for nytt kulturhus/videregående
skole, men det vil uansett være interessant for kommunen å sikre seg arealer så lenge
området planmessig er avklart for sentrumsfunksjoner. Den tilbudte innløsningssummen er i
samsvar med antatt markedsverdi og virker ikke urimelig i forhold til innløsningssummen
som ble betalt for de to andre boligeiendommen i område. Eiendommen er forholdsvis stor
som boligeiendom.
Rådmannen vil tilrå at vedlagte kjøpekontrakt godkjennes og at boligen utleies som
tjenestebolig så snart eiendommen er overtatt av kommunen.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Arvid Hammernes
Arkivsaksnr.: 13/1100

Arkiv: M21 &40

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

KJØP AV PARSELL AV EIENDOMMEN GNR. 21, BNR. 1 – TOMT TIL
VENTILHUS FOR VANNFORSYNINGEN

Forslag til vedtak:
Frøya kommune vedtar å kjøpe en parsell av eiendommen gnr. 21, bnr. 1 i henhold til
kjøpekontrakt, underskrevet av selger 09.01.14.
Kjøpesummen på ca. kr 22.500,- + omkostninger med gebyrer finansieres fra prosjektet
med legging av vannledning til Nordhammervika.

Vedlegg:
Forslag til kjøpekontrakt, underskrevet av selger 09.01.14
Situasjonskart i målestokk 1:1000 og 1:5000

Saksopplysninger:
Saken gjelder kjøp av parsell på ca. 450 m2 fra eiendommen gnr. 21, bnr. 1 på Sistranda.
Parsellen skal brukes som tomt til ventilhus i forbindelse med vannforsyningen. Huset er
planlagt bygd nå i forbindelse med legging av hovedvannsledning ved høydebassenget på
Sistranda og fram til næringsområdet på Nordhammervika.
Hjemmelshaver av eiendommen gnr. 21, bnr. 1 er Ole Håkon Karlsen. Grunneieren har
underskrevet forslag til kjøpekontrakt. Kjøpesummen er fastlagt til kr 50,- per m2. Det er
prisen som kommunen har brukt i forbindelse med kjøp av areal på Nordhammervika.

Vurdering:
Vi ser det som fordel å være eier av grunn i slike tilfeller. Rettigheter kan bli mer sikret, bl.a.
i forhold til adkomst og parkering.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Torny Lillian Dahlø Sørlie
Arkivsaksnr.: 14/65

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Hovedutvalg for drift
Kommunestyret

LOKALITERER FOR FRØYA FRIVILLIGSENTRAL

Innstilling:
•
•

Lokaler ved Gåsø eiendom - alternativ 4a (tidligere blomsterbutikk)velges som lokaler for Frøya
frivilligsentral.
Frøya frivilligsentral får økt sin budsjettramme med kr. 140.000,- for husleieutgifter som dette
medfører. Dette tas fra reserverte tilleggsbevilgninger for 2014.

Vedlegg:
Tabell alternative leiekostnader
Saksopplysninger:
Fra 2012 ble Frøya kommune eier av Frøya frivilligsentral. For ca 2 år siden flyttet sentralen inn i nåværende
bygg, i nær tilknytning til biblioteket. Dette blant annet for å spare husleieutgifter (Gåsø- eiendom). Sentralen
består i dag av et oppholdsrom/ aktivitetsrom og kontor for daglig leder. Dette skulle da være en midlertidig
løsning inntil andre hensiktsmessige lokaler var på plass.
Styret og daglig leder av sentralen har et sterkt ønske om at alternative lokaler nå vurderes, og at en finner andre
og bedre løsninger enn i dag.
Dagens situasjon.
Det har vært flere henvendelser fra våre innbyggere med spørsmål om hvor frivilligsentralen holder til. For å
komme inn til sentralen, må publikum gå via inngang fra biblioteket eller Sistranda skole. Sentralen oppleves
som bortgjemt, og åpningstider ved biblioteket eller
v. skolen gjør at sentralen er lite tilgjengelig etter stengetid. Daglig leder melder også om en nedgang av
besøkende da sentralen er lite synlig for publikum.
I dag finnes det ikke toalettmuligheter, kjøkken eller tilgang på vann, noe som begrenser muligheter til å bruke
lokalene av de frivillige til ulike arrangementer. Tilgang til slike ”fasiliteter” ligger i skolebygget.
Frøya frivilligsentral skal være en hjelper og katalysator for lokale foreninger, men skal også være en
selvstendig aktør på lik linje med frivillige organisasjoner.
Frivilligsentralen skal være en sektorovergripende sentral - og et koordinerende ledd mellom lag/organisasjoner
og det offentlige. Dagens lokaliteter er ikke tilfredsstillende for å samle blant annet større grupper for ulike
arrangement.
Senterleder for vårt nye kultur og kompetansesenter har sammen med daglig leder sett på evt. muligheter for å
flytte sentralen inn i bygget. Bygningsmessig og planmessig er det ikke tatt høyde for dette, og er derfor ikke
funnet hensiktsmessig i fh. til arealbehovet som frivilligsentralen har.
Ulike aktiviteter i regi av frivilligsentralen.

Frøya frivilligsentral har i sin handlingsplan skissert satsingsområder og ulike tiltak som planlegges i gangsatt.
Vår målgruppe i en fireårsperiode(jfr. handlingsplan 2014)er blant annet de eldre, ungdom og
innvandrere(integrering)
I dag utføres 90 % av folkehelsearbeidet i kommunene av frivillige/lag og organisasjoner.
Ulike lavterskeltilbud organiseres også via frisklivskoordinator i samarbeid med de frivillige og sentralen.
Frivilligsentralen har utarbeidet en aktivitetsplan, og nye aktiviteter utvikles etter hvert.
Sentralen kan blant annet være et åpent hus for ulike aldersgrupper, hvor frivilligsentralen bidrar med
tilstedeværelse og tilrettelegger av ulike tilbud. Vi vet i dag at ikke alle ønsker å delta i organiserte aktiviteter
som idrett o.l, men trenger et sted å være etter skoletid.
Frivilligsentralen kan også være et møtepunkt for våre arbeidsinnvandrere.
Vi ser også at frivilligsentralen kan være et møtepunkt for ulike lærings- og mestringstilbud.
Her skal Hitra og Frøya samarbeide om organisering at dette, og hvor slike tilbud skal arrangeres i begge
kommuner. Frivilligsentralen kan stille med arrangører og være et viktig bindeledd/ koordinator for slike tilbud.
Frivilligsentralen vil også være et bindeledd mellom arrangør / kommune / frivilligheten.
Frøya Frivilligsentral har også vært i kontakt med lokale aktører om behovet for utstillingslokaler/galleri. Pr i
dag finnes det ikke et slikt tilbud på Frøya, og et sambruk av lokaler vil kunne gagne begge parter. Dette kan
bidra til å skape trivsel og øke antall besøkende i alle aldersgrupper. Dette kan også bidra til at sentralens
oppgaver og tilbud blir bedre kjent og vil virkeliggjøre vår visjon « en møteplass for mennesker». Om kvelden
og i helgene kan utstillerne betjente «galleriet».
Alternative lokaler og kostnader.
Styret ved Frøya frivilligsentral har konkludert med at fremtidige lokaler må ligge i sentrum av Sitranda, og i
nærheten av andre servicetilbud. Sentralen bør være i nærheten av et pulserende liv(nærhet til skole,
omsorgsboliger, butikker, kulturhus m.m.)
Frivilligsentralens lokale plassering og betydning overfor publikum er svært viktig når vi ser på sentralens
oppgaver og rolle i lokalsamfunnet på Frøya.
1.

Dagens kulturhus/ idrettshall.
Frivilligsentralen ble ved oppstart fysisk plassert i dette bygget som en midlertidig løsning og ble etter
hvert flyttet. Bygget var ikke funksjonelt nok og føltes avsidesliggende. I dag brukes bygget også til
ulike arrangementer (blant annet ekstern og intern kursvirksomhet).
Det er også ukjent for styret hva bygget skal brukes til framover.
Leieutgifter (husleie/ strømutgifter) er ukjent.

2.

Det nye Kultur og kompetansesenteret.
Planmessig er det ikke tatt høyde for arealbehovet til en frivilligsentral. Planskisse er gjennomgått.
Leieutgifter (husleie/strømutgifter) er ukjent

3.

Lokaler i / ved. kommunehuset.
Plassering ikke hensiktsmessig i forhold til hvor folk oppholder seg
Utgifter (leie/ strøm) er ukjent.

4.

Gåsø-eiendom (tidligere BIO-sentret: blomsterbutikk og kiosk)
Nærhet til publikum og det pulserende liv, og som styret mener er en svært viktig
faktor. Dette alternativet kan gi frivilligsentralen et løft og store muligheter for å
gjennomføre tiltak som er skissert i handlingsplan 2014.
•

Alt.a. Tidligere blomsterbutikk – 140 kvadrat. Husleie ca kr140.000,- årlig
(inkl. fellesutg.)
• Alt.b. Tidligere kiosk – 180kvadrat. Husleie ca kr 180.000, årlig

Alternative kostnader: Se vedlagte tabell.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 13/1440

Arkiv: C83 &16

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HEDLEY IVERSEN

Innstilling:
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling.

Vedlegg:
Søknad fra Hedley Iversen datert 13.12.13.
Medlemmer og varamedlemmer til Kommunestyret per d.d.
Valgte kandidater og varamedlemmer fra Ap ved valget i 2011.
Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for forvaltning per d.d.
Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for drift per d.d.
Medlemmer og varamedlemmer til Overskattetakstnemnda per d.d.
Saksopplysninger:
Repr. Hedley Iversen søker om varig fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut
perioden fram til høsten 2015 med bakgrunn i helsemessige årsaker:
• Fast medlem i kommunestyret.
• Fast medlem i Overskattetakstnemnda.
• 3. varamedlem i formannskapet.
• 1. varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning.
• 4. varamedlem i Hovedutvalg for drift.
•
Repr. Iversen har hatt permisjon fra 30.05.13 fram til d.d.
Vurdering:
Dersom repr. Hedley Iversen får innvilget varig fritak vil:
•

Torill Pettersen tre inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden.

Flg. nyvalg må foretas dersom Hedley Iversen innvilges permisjon:
•
•
•
•

Valg på siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre ut perioden
Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre ut perioden
Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre ut perioden
Det må foretas nyvalg til Overskattetakstnemnda hvor Vivian Dolen Sørdal er
personlig vara for Hedley Iversen.

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon:
”Kommunestyret kan etter søknad om fritak, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet.”
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.”
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven.
Vurdering:
Kommunestyret gjorde flg. vedtak da de behandlet permisjonen til repr. Hedley Iversen i
mai 2013, sak 59/13:
”Representanten Hedley Iversen innvilges fritak for alle sine politiske verv fra dd og ut 2013
Dette medføler følgende endringer i ulike råd og utvalg:
Torill M. Pettersen blir fast medlem i kommunestyret.
Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges: Eli Ann Karlsen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges: Torill M. Pettersen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges: Kristin R. Storø.
Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken.
Vedtatt med 17 mot 5 stemmer avgitt fra Venstre.”
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/54
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

ORDFØRERENS ORIENTERING

Forslag til vedtak:

Arkiv:

