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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 07.06.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møtet 07.06.16 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møtet 07.06.16 

 

 

Saksopplysninger:   
 

 

Vurdering: 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedta: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll styremøte Konsek 20.05.16. 

Referat utvidet regionsmøte Orkdalsregionen og Halsa og Surnadal 02.06.16. 

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionene og ORKide`. 
Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 09.06.16. 

 

Saksopplysninger:   
 

 

Vurdering: 
 

 

 

 



Saknr: 86/16 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

21.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/853 

Sak nr: 

86/16 

Saksbehandler: 

Kristin Strømskag 

Arkivkode: 

144 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

30/16 Formannskapet 05.04.2016 
86/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 - 2020 - VEDTAK OM HØRING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar å offentliggjøre kommunal planstrategi 2016-2020 i 30 dager før 

vedtak i kommunestyret, jamfør Plan- og bygningslovens § 10-1.  

 

Behandling i Formannskapet den 05.04.2016 sak 30/16 

 

Vedtak: 
Formannskapet i Frøya kommune vedtar at det skal utarbeides en kommunal planstrategi for perioden 2016-

2020, jamfør plan- og bygningslovens § 10-1. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Kommunal planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 

Samlet kunnskapsgrunnlag 

 

Saksopplysninger:   
 

Om lovbestemmelsen 

Kravet om planstrategi er forankret i plan- og bygningslovens § 10-1:  

 Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 

strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 

sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale 

organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som 
grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før 

kommunestyrets behandling. 

 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne 

skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling 

til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende 

planer bør revideres eller oppheves. (…) 
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Prosess 

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i sak 30/16 oppstart av utarbeidelse av kommunal planstrategi 2016-

2020.  

 

Etter dette vedtaket er det kjørt en administrativ prosess innen virksomheten Strategi og utvikling, i 

rådmannsteam og i lederforum for utarbeidelse av kommunal planstrategi med utfordringsbilde og vurdering av 

rullering av kommunale planer.  

I tillegg ble det sendt ut invitasjon til sektormyndigheter og nabokommuner med oppfordring til å komme med 

innspill til planstrategien. Det kom innspill fra fire aktører. Disse er innarbeidet i planstrategien. Kommunal 

planstrategi er også presentert i kommunens planforum.  

 
Utarbeidet planstrategi ligger vedlagt. I tillegg er statistikk og tabeller samlet i et separat dokument kalt; Samlet 

kunnskapsgrunnlag. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette tilrådes at Frøya kommune gjør kommunal planstrategi 2016-2020 offentlig i 30 dager, 

jamfør plan- og bygningslovens § 10-1, før saken fremmes i kommunestyret august 2016.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Nytt kommunalt planhierarki ble vedtatt som en del av kommuneplanens samfunnsdel i 2015. Planstrategien har 
gjennom utfordringsbildet og prioritering av planoppgaver tatt utgangspunkt i blant annet planprogram til 

kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Forslag til planstrategi omfatter flere planoppgaver som vil ha ressursmessige konsekvenser, uten at det er mulig 

å tallfeste dette på nåværende tidspunkt.  
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BÅTMOTORMUSEUM  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommune er imponert over Margit og Harald Aukas livsverk med å samle det store antall 
motorer som nå befinner seg på Frøya, og er ydmyk i forhold til familiens ønske om at motorene skal 
lagres og stilles ut permanent på Frøya.  

2. Frøya kommunestyre viser til utkast til avtale mellom Frøya kommune og Lars K Gåsø og ber 
rådmannen forhandle fram en endelig avtale som både sikrer forsvarlig lagring, vedlikehold og 
kvalitetsmessig god utstilling av deler av samlingen.  

3. Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et museum i det 
tidligere fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag Kysthistoriske museum, Lars K 
Gåsø og Frøya kommune om å stille ut 15 av motorene på Mausund. Rådmannen bes delta i 
forhandlingene om en endelig avtale.  

4. Dersom partene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150.000 til opp-pussing og 
klargjøring av lokalitetene på Mausund og til videre tilrettelegging av lokalene. Kr.65.000 går til 
allerede utført reperasjoner og tilpasninger. Midlene tas fra ansvarsområde 1100, rådmann, tilskudd 
kulturtiltak.  

5. Videre bes rådmannen forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, i første 
omgang for en periode på 5 år. Avtalt leiesum for 2016 tas fra Res.tilleggsbevilgninger mens leie for 
kommende år legges in i budsjett og handlingsplan 2017-2020.  

6. Frøya kommunestyre viser til inngått avtale om leie av lagrings-lokale  
  
på Bonenget og beklager at avtalen ikke er politisk behandlet. Kommunestyret ser det ikke som 
økonomisk forsvarlig å binde opp så store midler for å lagre motorene, og ber rådmannen avslutte 
leieforholdet innen utgangen av 2016. Rådmannnen bes finne dekning for leieutgiftene i 2016 
innenfor årets budsjett.  

7. Kommunestyret ber rådmannen oppnevne en museumskomite der noen av medlemmene er 
genuint interessert i museumsvirksomhet og der noen også har museumsfaglig kompetanse. 
Komiteen bør ha maks 5 medlemmer og formannskapet som kulturkomite orienteres når komiteen 
er oppnevnt.  

8. Denne komiteen skal jobbe tett opp mot administrasjonen om realisering av folkeparken på 
Sistranda. Administrasjonen skal også søke råd og bistand hos STFK gjennom MIST.  
 
Vedlegg:  
Tilbud leie av areal  
Skisse areal  
Kostnadsoverslag rehabilitering  
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Forslag avtale Gåsø - Trøndelag Kysthistorisk Museum  
Utkast Leieavtale Frøya kommune – Harald og Margits Båtmotorsamling  
Skisse folkepark 

 

Saksopplysninger:  
 
Harald Auka er født på Frøya, men har i størstedelen av sitt liv jobbet i Trondheim og bodd i Rissa 
kommune. Han har i hele sitt voksne liv vært opptatt av motorer og har gjennom flere 10-år samlet 
et imponerende stort antall av ulike modeller og størrelser. Hans kone Margit delte hans interesse og 
har bidratt til beskrivelse og katalogisering av motorene. Like etter tusenårsskiftet bygde Harald sitt 
eget museum i Statsbygda – kun med egne midler.  
Harald og Margit signaliserte for mange år siden at de godt kunne tenke seg å donere motorene til 
Frøya kommune, forutsatt at det ble etablert et eget motormuseum på Frøya. Noen motorer ble 
utleid til Frøya historielag i forbindelse med et kystkulturarrangement på Dyrvik. Senere ble ca. 70 
motorer lagret hos Kåre Gåsø i Ervika. I den forbindelse ble det laget en avtale mellom Harald Auka 
og Frøya kommune. Frøya kommune forpliktet seg til å betale årlig husleie på 30.000 kroner.  
På grunn av høy alder og sviktende helse overførte Harald og Margit i 2015 hele motorsamlingen til 

sin nevø Lars Kristian Gåsø, fortsatt med et ønske om at motorsamlingen skulle ende opp på Frøya. 

Ettersom det ble aktuelt å leie ut museumsbygget i Statsbygda til annet formål, ble det enighet mellom 
Frøya kommune ved Maciej Karpinski om å få motorene flyttet til Frøya. Forut for dette hadde Maciej 

Karpinski og Jan Otto Fredagsvik vært på besøk hos Harald og Margit og hatt en omvisning i museet i 

Statsbygda. 

 
For å kunne ta imot hele samlingen var Frøya kommune avhengig av å finne egnet lager/deponi. Etter 

sonderinger ble det gjort avtale om leie av egnet lagerbygning i Bonenget, hos Tove Boneng og 

Hallgeir Nilsen. Båtmotorene oppbevares i dag på Bonenget. Kostnaden med dette er kr 200.000,- pr 
år. Avtalen går ut ved utgangen av 2016 og evt reforhandling skjer før 1.1.2017. I tillegg har som 

tidligere nevnt noen motorer vært oppbevart i Ervika. Dette har kostet 30.000,- årlig. Disse motorene 

er nå flyttet til Bonenget og avtalen med utleier er avsluttet. 
 

Det ble så organisert frakt av motorene fra Statsbygda til Bonenget ved at Frøya Transportsenter fikk 
lastet på motorer som returfrakt. Både opplasting, avlasting og plassering av motorene i bygningen 
på Bonenget ble utført på dugnad av representanter fra kommunen og andre spesielt interesserte. 
Motorene som var lagret i Ervika ble også flyttet til Bongenet av Frøya transportsenter. Kostnadene 
med flytting av motorene fra Statsbygda og Ervika beløp seg til ca. 50.000 kroner, som i sin helhet er 
betalt av Frøya kommune av budsjetterte midler innenfor museumsdrift. Leie av bygningen i 
Bonenget og Ervika beløp seg i 2015 til ca 160.000 kr. For 2016 dreier det seg om 200.000 kroner 
hvorav ca. 67.000 så langt er betalt. Det hører med til historien at Hallgeir Nilsen har gjort en stor 
jobb med å sortere og stable motorer, utført som dugnad.  
Parallelt med arbeidet med motorene har virksomhetsleder arbeidet med planer for folkepark 
m/museum på Sistranda. Arkitekt Cappelen har laget skisser, og i de skissene er det også tatt høyde 
for et motormuseum. Skissene inneholder  
 
1. Utkast til rom- og funksjonsprogram for Folkeparken (VI VIL-dokumnet)  

2. Folkemuseum på Sistranda. Lokasjon NORD.  
3. Museumsbygget. Lokasjon SØR.  
 
Denne rapporten må ses på som en ideskisse som bl.a. er laget etter et åpent møte i kommune-
styresalen høsten 2015. Rapporten vil være et nyttig dokument i det videre arbeid for å realisere en 
eventuell folkepark.  
Virksomhetsleder har hatt god dialog med et miljø på Mausund som har vist stor interesse for å lage et 

eget museum på Mausund, som bl.a. kunne stille ut en del av motorene. De har i samråd med Egil 
Berge AS gjort et imponerende dugnadsarbeid for å tilpasse noe av bygningsmassen i fiskemottaket til 
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museum. De har stiftet en forening –Trøndelag Kysthistoriske museum – og har allerede fått på plass 

gjenstander i 2.etasje, bl.a. hele samlingen som Vidar Oskarson tidligere hadde i lokalene til vertshuset 

Skårungen, som han drev. De har også flyttet en gammel båt fra kommunens lager på Kvisten og en 

gammel båt fra det kommunalt eide naustet på Rabben, som bl.a. ble benyttet av naustprosjektet ved 
Sistranda skole. Dette naustet ble solgt ifb med etablering av Rabben Marina og er nå revet. 

 

Det er en del arbeid som fortsatt må gjøres med lokalene på Mausund før de er egnet for bruk. Mye 
er allerede gjort, slik somm deling av rommet, rullestolrampe, maling etc. Rehabilitering av lokalene 
er påbegynt på dugnad av personer fra Mausund.  
Kostnaden med rehabilitering og tilrettelegging av lokalene er beregnet til kr 65.500,-. Kommunen 
må være med på ombyggingen og tilretteleggingen som må gjøres for å få dette til et egnet og 
godkjent lokale blant annet i forhold til universell utforming. Arbeidet vil bli fullført hvis Frøya 
kommune støtter opprettelse av museumsutstilling på Mausund og planen er å ha det 
innflyttningsklart i løpet av sommeren, slik at deler av årets turistsesong kan utnyttes. Det 
rapporteres fra Mausund at lokalene i 2.etasje vil åpnes for lokalbefolkningen helga 18.-19.juni, og 
for almenheten ca en uke senere. Vi snakker da om 2.etasje. Kostnadsoverslag for 
ombygging/tilrettelegging 1.etasje, se vedlegg.  
Det er opprettet en arbeidsgruppe på Mausund som jobber med og vil jobbe med rehabiliteringen av 
lokalet og senere selve utstillingen i båtmotormuseet. Denne arbeidsgruppen tar også ansvar for å ha 
en person som kan videreformidle historien som følger med motorene.  
Huseier har lagt nytt tak på bygget, for egen regning. 

 

Frøya kommune har mottatt utkast til leieavtale mellom Frøya kommune og Egil Berge AS. Her er 
tilbudet kr. 5000 pr. måned i minst 10 år. Arealet er på på ca. 125 kvm. Det gir en pris pr. 
kvadratmeter på 480 kr. Vedlegg 1. Se også vedlegg 2 - skisse av arealet  
Frøya kommune har mottatt et utkast til avtale med Lars K Gåsø når det gjelder hele 
motorsamlingen. Utkastet er relativt omfattende og innebærer stort engasjement fra kommunen, 
både hva angår administrasjon og kostnader. Vedlegg 5.  
For å avklare hvordan engasjementet på Mausund bør følges opp, har rådmannen bedt om og 
mottatt et utkast til avtale mellom Lars K Gåsø og Trøndelag Kysthistoriske Museum, men som også 
involverer Frøya kommune som tredjepart. Vedlegg 3.  
Det er arbeidet med å etablere en arbeidsgruppe på Fast-Frøya som vil se på motorene for å finne ut 

hva som er verdt å ta vare på og som på dugnad vil delta i rehabilitering av disse motorene. Denne 
gruppen har grovt regnet på saken og funnet ut at en vil sitte igjen med ca 50 motorer. En del av disse 

kan stilles ut på Mausund. 

 

Flytting av båtmotorene til Mausund vil eventuelt bli foretatt av arbeidsgruppen på Mausund på 
dugnad.  
Motorer som en ser ikke kan rehabiliteres, kan bli brukt som deler til de som kan rehabiliteres. 
Videre ser en for seg at deler kan selges til andre som viser interesse, samt at de motorene som ikke 
vil bli benyttet, blir solgt enten i sin helhet eller som deler og dermed gi noe inntekt. Det samme kan 
også motorer som er i god stand, men som ikke vil bli brukt i et museum. Forhold nevnt foran blir en 
del av en eventuell avtale mellom Frøya kommune og Lars K Gåsø.  
Andre aktuelle steder for motorer enn Mausund kan være Frøya Videregående (både for utstilling samt 

at de kan brukes aktivt av skolen i undervisning), evt museumsbygg på Sistranda og andre steder i 
Frøya det kan være et ønske om å ha en liten utstilling. Alternativt må man tenke på plass for å 

oppbevare motorer som det ikke er rom for i museet og de som man velger å beholde som 

delemotorer. 

Vurdering: 
 

Rådmannen innser at en politisk sak vedr båtmotorene burde vært lagt frem tidligere, ettersom det 
involverer kommunen ressursmessig på flere måter. Slik saka nå står, er det følgende forhold som må 
vies oppmerksomhet og finne sin løsning:  
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1. Hvordan skal en sikre at Margit og Harald Aukas livsverk blir i varetatt og gjort tilgjengelig for 
publikum?  

2. Hvordan ivareta det engasjementet som er utvist på Mausund?  

3. Hvor skal den store samlingen av motorer lagres i fremtiden?  

4. Hvordan er fremdriften for etablering av folkepark med museum på Sistranda?  

5. Hvordan finne økonomiske midler for eventuelt å dekke leieutgifter på Mausund?  

6. Hvordan finne midler for dekning av leieutgifter for det store motor-lageret på Fast-Frøya?  
 
Kulturhistorien binder fortid, nåtid og fremtid sammen. Dette, samt respekt for giver, gir oss et særlig 
ansvar for å kunne ta vare på de båtmotorene som vi vil kunne få, også i forhold til å levere 

kulturhistorien videre til kommende generasjoner og synliggjøre utviklingen av oppfinnelsen som har 

hatt stor betydning for fiskeriene og samferdselen langs kysten vår. 

 

I henhold til det kommunale planverket er Øyrekken et satsningsområde, og gjennom å etablere et 
museum på Mausund har Frøya kommune en mulighet for å gi turistnæringen i Øyrekken vekst og 
utvikling gjennom å kunne tilby en kulturbasert opplevelse.  
Vi har et levende kulturliv og en rik kulturhistorie som kan bidra til å gi innhold i reiselivsprodukter 
(Odaspelet, Suladagene, Havfiskefestival, og pakker som reiselivet selger for eksempel). Et 
båtmotormuseum, evt et helhetlig fiskerimuseum på Mausund vil være med på å gi enda mer 
innhold i pakker som selges. Reiselivet er noe det satses på for tiden, og da er det om å få til gode 
opplevelser for de som vil oppleve øyrekken.  
Et slikt museum vil være et «trekkplaster» for både spesielt interesserte og «den vanlige» turisten. Det 

kan være med på å gi en vekst i antall besøkende i Øyrekken, samtidig som vi lærer om og tar var vare 
på en bit av kystkulturhistorien. Her har Frøya kommune en mulighet til å bidra i 

reiselivssammenhengen, slik at kulturelementet med båtmotorer inngår i en helhetlig utvikling av 

reiselivsproduktene og opplevelsene. I tillegg vil man ta vare på kunnskapen om hvordan slike 
motorer fungerer. 
 

 

Når man ser på kostnaden for å kunne lagre og oppbevare motorene, vil en investering for å få til 
egnede museumslokaler være relativt beskjedne. I tillegg har man her muligheten til å være med på 
å gi Øyrekken enda en grunn til å besøke dem – noe som vil være positivt for næringslivet der.  
 
Forhold til overordna planverk:  
 
Opprettelse av museum er i tråd med overordnet planverk -Samfunnsplan.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
 

-.  

- til klargjøring av lokaler.  

- pr år i leiekostnader Bonenget.  

 lager/depot.  
 
 
 
Ny saldo på den konto som blir belastet:  
 
Det står kr. 2.140.000,00 på fond 253080015 «Investeringsprosjekter i øyrekka»  
Reserverte tilleggsbevilgninger har saldo på kr. 271.481,00, -
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/ Kommunestyret  

 

MORGENDAGENS OMSORG - TRINN 2- BUDSJETT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å disponere inntil kr 1.000 000 til videre planleggingsarbeid i 

prosjektet «morgendagens omsorg i Frøya kommune».  

Midlene tas fra investeringsfond nr 253080016 «morgendagens omsorg» som er avsatt til dette formålet.  

 

Følgende budsjettjustering gjøres:  

 

D 02702.1100.120.551430 kr. 750.000,00 

D 04291.1100.120.551430 kr. 250.000,00 

K 07291.1100.120.551430 kr. 250.000,00 

K 09480.1100.120.551430 kr. 750.000,00 
 

Ny saldo på investeringfond 253080016 «Morgendagens omsorg»: kr. 17.196.000,00 

 

 

Vedlegg: 
Ingen 

 

 

Vedtak i Kommunestyret den 26.05.2016 sak 76/16 

 

Vedtak: 

1.  Kommunestyret ber om at organiseringen av prosjektet for «morgendagens omsorg – del 2», 
vedtatt i styringsgruppa 21.04.16, vurderes på nytt. Vi ser at det kan bli en utfordring dersom 
en ikke får gjennomgående representasjon i styringsgruppa fra arbeidsgruppene. Andel 
fagpersoner fra plo bør også vurderes øket. Bare slik mener vi at vi kan få til helhetlig 
tenkning rundt morgendagens omsorg.  Det bør vurderes om rådmannens lederteam trekkes 
inn i styringsgruppa ved behov, og i mindre grad sitter som faste medlemmer av 
styringsgruppa. Unntaket er assisterende rådmann og økonomisjef.  

 
2.  Kommunestyret ønsker at eldrerådet og brukerrådet deltar aktivt i prosessen ved at de 

stiller med representanter i alle delprosjektene.   
3.  Den nye modellen for helse og omsorg må kommuniserer godt ut til ansatte, innbyggere og 

politikere i Frøya kommune  
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4. Rådmannen bes om å orientere formannskap og kommunestyret om utviklingen i prosjektet 
månedlig.  

5. Kommunestyret vil i egen sak vedta lokalisering av nytt helsehus og nye omsorgsboliger.   
 
6.  Rådmannen kommer tilbake med egen sak på budsjett for prosessen fremover 
 
7. Parallelt med kultur og holdningsarbeidet startes prosjektering av bygningene som skal 

bygges for morgendagens omsorg 
 

Enstemmig. 

 

 

Behandling i Formannskapet den 24.05.2016 sak 64/16 

 
Vedtak: 

 

1.  Kommunestyret tar prosjektplan for «morgendagens omsorg – del 2», vedtatt i 

styringsgruppa 21.04.16 til etterretning, og ber om at denne legges til grunn for det videre 

arbeid med å utvikle helse- og omsorgstjenestene i Frøya kommune. 

 

2.  Kommunestyret ønsker at eldrerådet og brukerrådet deltar aktivt i prosessen ved at de stillermed 

representanter i alle delprosjektene. 

 

3. Rådmannen bes om å orientere formannskap og kommunestyret om utviklingen i prosjektet månedlig. 

 

4.  Kommunestyret vil i egen sak vedta lokalisering av nytt helsehus og nye omsorgsboliger. 
 

5.  Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000 til vider planleggingsarbeidet, tas fra 

midlene avsatt i vedtak 30/16 (grønne konsesjoner) 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling i Kommunalt Brukerråd den 11.05.2016 sak 8/16 

 

Vedtak: 
 

Brukerrådet i Frøya kommune stiller seg bak saksbehandlers forslag til prosjektplan og velger å bidra med 

representanter i arbeidsgruppene. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling i Eldrerådet den 09.05.2016 sak 8/16 

 

Vedtak: 

 

Som representanter til prosjektet Morgendagens omsorg velges: 
 

Valg av representant til gr. 1 Utforming av heldøgnsomsorgen: Marit Pettersen. 

Valg av representant til gr. 2 Frivilligheten og pårørendeomsorgen: Laila Wedø. 

 

Vara for begge Bjørnar Flatval. 

 

Representantene får møtegodtgjørelse og kjøring for å delta på disse møtene. 

 

Enstemmig. 
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Saksopplysninger:   
 

Kommunestyret gjorde i møtet 26 mai 2016, sak 76/16 følgende enstemmige vedtak:  

 

1. Kommunestyret ber om at organiseringen av prosjektet for «morgendagens omsorg – del 2», 
vedtatt i styringsgruppa 21.04.16, vurderes på nytt. Vi ser at det kan bli en utfordring dersom 
en ikke får gjennomgående representasjon i styringsgruppa fra arbeidsgruppene. Andel 
fagpersoner fra plo bør også vurderes øket. Bare slik mener vi at vi kan få til helhetlig 
tenkning rundt morgendagens omsorg.  Det bør vurderes om rådmannens lederteam trekkes 
inn i styringsgruppa ved behov, og i mindre grad sitter som faste medlemmer av 
styringsgruppa. Unntaket er assisterende rådmann og økonomisjef.  

 
2.  Kommunestyret ønsker at eldrerådet og brukerrådet deltar aktivt i prosessen ved at de stiller 

med representanter i alle delprosjektene.   
3.  Den nye modellen for helse og omsorg må kommuniserer godt ut til ansatte, innbyggere og 

politikere i Frøya kommune  
4. Rådmannen bes om å orientere formannskap og kommunestyret om utviklingen i prosjektet 

månedlig.  
5. Kommunestyret vil i egen sak vedta lokalisering av nytt helsehus og nye omsorgsboliger.   
 
6.  Rådmannen kommer tilbake med egen sak på budsjett for prosessen fremover 
 
7. Parallelt med kultur og holdningsarbeidet startes prosjektering av bygningene som skal 

bygges for morgendagens omsorg 
 
Denne saken er oppfølging av punkt 6. i dette vedtaket.  

 

Rådmann foreslår at styringsgruppa for prosjektet kan disponere intill kr 1.000 000,- tenkt fordelt slik i 

oppstartsfasen av prosjektet: 

  
  
Budsjettplan                                                                                                                 Stipulert 
 

  

Arkitektbistand gruppe 1 300 000 kr 

Informasjonsstrategi – befolkning/ansatte 75 000 kr 

Kompetanseheving ansatte – Utgifter eksterne ressurser 
vikarinnleie/ reiseutg. etc 
Valg av velferdsteknologiske løsninger,  endringskompetanse hos 
ansatte og ledere, etikk/holdninger, tverrfaglig og tverrprofesjonell 
samhandling etc) 
 

100 000 kr 

Kommunebesøk 75 000 kr 

Intern prosjektledelse 50 % st 350 000 kr 

Kompetansekartlegging – modul i Visma (kompetanse og 
bemanningsbehov) 

50 000 kr 

Uforutsett, til styringsgruppas disposisjon 
(Brukes til å supplere poster over dersom det blir behov) 

50 000 kr 

Totalt 1 000 000 kr 
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Vurdering: 
 

Morgendagens omsorg er et stort og viktig prosjekt for Frøya kommune, der nye bygg 
skal bygges, og dagens tjenesteyting skal videreutvikles, jfr. overordna strategier for 
prosjektet. Både planleggingskostnader og byggekostnader må påregnes i et så stort 
prosjekt. 
 
Ledere og ansatte innen pleie og omsorg er involverte i prosjektet i ulik grad/ stadier. I 
tillegg vil også en kommende informasjons og kommunikasjonsstrategi som har som 
målgruppe både kommunens innbyggere, øvrige ansatte og politikere, medvirke til en 
god informasjonsflyt og involvering i prosjektet. 
 

Rådmann foreslår derfor å avsette inntil kr 1 mill til planleggingskostnader og oppstart arkitektbistand til 
prosjektet på nåværende stadium, dette for å sikre god fremdrift i prosjektet.  

 

Det er også søkt om finansiering via OU fondet knyttet til dekning av prosjektkostnader -prosjektledelse og 

deltagelse i gruppene. Søknaden har følgende tittel: «med fokus på ledelse og å skape samspill med 

medarbeidere, videreføre hovedprosjektet «morgendagens omsorg» som en bred og inkluderende prosess i hele 

organisasjonen Frøya kommune». Det vil også være aktuellt å søke om tilskudd hos husbanken, skjønnsmidler 

og evt andre aktuelle instanser etter hvert. Dette vil rådmann følge opp. 

 

Viser også til pkt 5 i vedtaket, der det er bestemt at FSK og KST skal månedlig bli oppdatert på fremdrift i 

prosjektet. Rådmann ser det naturlig at det også da rapporteres på økonomi samtidig. 
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TILLEGGSFINANSIERING BASISHALL/IDRETTSHALL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til saksutredningen vedrørende manglende finansiering for fullføring av basishallen 

inklusive innkjøp av turnutstyr og lydutstyr. 

Kommunestyret bevilger totalt kr. 4.368.125,- til fullføring av prosjektet som finansieres på 

følgende måte: 

Ubrukte lånemidler: kr. 3.494.500,- 

Momskompensasjon kr. 873.625,- 

 

 

Vedlegg: 
Ingen 

 
 

Saksopplysninger:   
 

Basishallen inklusive ombygging/tilbygg til idrettshallen er under oppføring og prosjektet forventes 

fullført etter fremdriftsplanen til 15.07.2015. 

Prosjektet ble vedtatt av kommunestyret den 15.01.2015 med en totalramme på kr. 18 mill + mva. Det 

ble innhentet anbud og det ble inngått kontrakt med Kystbygg AS som totalentreprenør. Ut fra anbud, 

samt utgifter til prosjektledelse, uavhengig kontroll og uforutsette arbeider så hadde man følgende 
budsjett ved oppstart: 

 Kontrakt Kystbygg AS  : kr. 15.416.839,- 

 Kontrakt uavhengig kontroll : kr.      250.000,- 

 Byggeledelse/prosjektledelse : kr.      250.000,- 

 Uforutsette utgifter/tilleggsarb. : kr.   2.083.161,-  

 Totalt ekskl. mva  : kr. 18.000.000,- 

 + 25% mva   : kr.    4.500.000,- 

 Totalt    : Kr. 22.500.000,- 
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Total finansiering som ble vedtatt i K-sak 3/15 er på kr. 18 mill + mva, dvs kr. 22.500.000,- som i 

utgangspunktet var finansiert på følgende måte: 

 Programmidler fra dept.  : kr.   4.000.000,- 

 Tippemidler   : kr.   4.000.000,- 

 Låneopptak   : kr. 10.000.000,- 

 Momskomp.    : kr.   4.500.000,- 

 Totalt    : kr. 22.500.000,- 

 

I denne kostnaden og finansieringen er det ikke medtatt utstyr til basishallen og det ble i budsjettet for 
2016 bevilget ytterligere kr. 1.000.000 inkl. mva til utstyr. Total vedtatt finansiering er derfor på kr. 

18,8 mill + mva. 

 

Vurdering: 
 

Under byggingen av basishallen har det dukket opp flere overraskelser både når det gjelder selve 

konstruksjonen og ikke minst forhold omkring flytting av kabler på vestsiden av bygget og sikring av 

selve byggegropa. Noe av dette var vi forberedt på, men når det gjelder grunnforholdene og sikring av 
byggegropa, så ble dette en større kostnad enn beregnet. I tillegg ble det oppdaget flere forhold hvor 

tegninger av eksisterende bygg ikke var i samsvar med de faktiske forhold. Dette har medført en rekke 

uforutsette utgifter utover det som var inntatt i budsjettet ved oppstart og som beløper seg til et tillegg 
på ca. kr. 2.000.000,- i forhold til opprinnelig avsatte midler til uforutsette utgifter.  De største postene 

her omfatter følgende: 

 Omlegging av kabler på vestsiden av bygget: kr. 495.000,- +mva 

Bortskjæring av betongribber mot vest og sør: kr. 400.000.- + mva (Her var det dobbelt så          

mange betongribber i forhold til det som var angitt på tegninger over hallen) 

 Innsetting av nye foldevegger mot kafeteria og ungdomsbase: kr. 250.000,- + mva. 

Ny drenering rundt bygget og kapasitetsøkning, som følge av at eksisterende drenering var 

tett. I tillegg ligger dreneringen så grunt at vannspeilet ligger like under dagens gulv og vi har 

måtte foretatt uttørking av gulvene hvor det skulle legges nytt gulvbelegg, over flere uker. 
Dette er en sammensatt kostnad som er fordelt over flere poster og som dreier seg omkring ca. 

kr. 500.000,-. Dreneringen er nå senket slik at den ligger 1,5 m under eksisterende hallgulv. 

I tillegg er det foretatt endringer i det gamle amfiet. Her er det fjernet seter og scenegulvet er forlenget 
frem til 1.seterad, noe som har medført at vi får en ny treningsflate som allerede er tatt i bruk. I tillegg 

er det en del ombygging av varmeanlegget. Alt dette beløper seg til kr. 150.000,- + mva 

Går man ut fra det opprinnelige budsjettet for selve byggeprosjektet, hvor totalsummen i henhold til 

kontrakt og uforutsette utgifter var på ca. kr. 18,0 mill ekskl. mva. kommer man nå ut med kr. 20,0 

mill inkl. endrings-/tilleggsarbeider som har påløpt hittil. Vi har derfor en overskridelse på ca. kr. 

2.000.000,- + mva i henhold til vedtatt ramme for selve byggeprosjektet ekskl. utstyr. Dette samsvarer 

også med det opprinnelige beløp som var satt opp i forprosjektet/utredningen for ombygging av 

idrettshallen og utbygging av basishallen. 

Dette er i forhold til endringer/tillegg vi pr. i dag kjenner til, men vi nærmer oss nå slutten på 

byggeprosjektet, slik at det ikke forventes ytterligere store endringer/tillegg for selve byggingen. Det 

må imidlertid gjøres oppmerksom på at papptaket på eksisterende bygg er i svært dårlig forfatning 
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etter snart 20 år. Her har vi innhente eget tilbud på legging av ny papptekking, samt maling av 

eksisterende hall. 

Pris på dette arbeidet er innhentet og dette beløper seg til totalt kr. 1.092.000,- + mva, hvorav ny 

papptekking inkl. nye takrenner utgjør kr. 795.000,- + mva. Dette tilbudet er oversendt teknisk etat. 

Dette tilleggsarbeidet, dersom det skal gjennomføres, må sannsynligvis ut på eget anbud i henhold til 

anbudsreglene for offentlige anskaffelser. Det vil ikke være riktig å ta med en ny tekking og maling av 
eksisterende hall inn i budsjettet for basishallen. 

Som ovenfor nevnt er utstyr til basishallen ikke inkludert i bevilgningen som ble gitt av 
kommunestyret i januar 2015. Her ble det bevilget et beløp i budsjettet for 2016 på kr. 800.000,- + 

mva. 

Vi har utarbeidet en kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag for dette utstyret i samråd med 

personer i Trondheim som tidligere har bygget basishaller. I tillegg har vi utarbeidet en 

kravspesifikasjon/konkurransegrunnlag for lydutstyr i basishallen. Når det gjelder lydutstyret så er 

denne forespørselen utsendt til 3 leverandører og vi har mottatt pris fra samtlige, hvor gunstigste tilbud 
ligger på kr. 300.000,- + mva. 

For turn-/gymnastikkutstyret så er dette utlyst i Doffin. Ved første utlysning mottok vi ikke et eneste 
anbud. Etter en ringerunde til aktuelle leverandører ble så dette sendt ut på en ny anbudsrunde i Doffin 

og man mottok da et anbud på 2,4 mill + mva.  Som følge av at det kun ble mottatt et anbud, så ble 

ikke anbudsprotokollen offentliggjort, da vi besluttet å sende utstyret ut på anbud i Doffin for tredje 
gang. Under denne runden ble det på nytt tatt kontakt med leverandører for å gjøre dem oppmerksom 

på det anbudet som nå var ute. Ingen nye anbud ble mottatt, bortsett fra at anbyder i 2. runde 

opprettholdt sitt anbud på kr. 2,4 mill + mva. 

Vi ser ingen hensikt i å legge utstyr til hallen ut på anbud for fjerde gang, da vi i de to siste rundene 

har vært i kontakt med leverandører og bedt om at de må levere tilbud og spesielt gjort oppmerksom 

på at interessen har vært svært liten i de foregående anbudsrundene. Likevel mottar vi ikke anbud, selv 
om leverandøren ved telefonhenvendelse bekrefter at de vi levere pris. 

Som følge av dette så har vi hatt forhandlinger med anbyder og gjennomgått hele tilbudet. Ut fra 
forskriftene kunne vi ikke forhandle på enhetspriser, men vi kan redusere leveransen og gå ned i 

kvalitet. Forhandlinger ble gjennomført i Trondheim, hvor vi hadde gjennomgang av hele tilbudet 

sammen med daglig leder av en lignende basishall som har god kunnskap om det utstyret som vi har 

behov for. Her ble både kvalitet og også omfang av leveransen gjennomgått. Det understrekes at vi ikk 
disponerer noe utstyr som i dag kan benyttes i hallen, da dette er gammelt og helt utslitt. 

Ut fra møte har vi nå fått et nytt pristilbud hvor pris og omfang av leveransen er redusert til                
kr. 1.994.500,- + mva(dvs. en reduksjon på kr. 405.000,- + mva). Med tillegg av lydutstyr til en 

kostnad på kr. 300.000,- + mva, utgjør derfor hele utstyrsleveransen en kostnad på kr. 2.294.500 + 

mva. 

Rådmannen beklager at man har kommet opp i denne situasjonen når det gjelder overskridelse av 

budsjett for et byggeprosjekt, da spesielt når det gjelder utstyrsposten. For selve byggeprosjektet, som 
også omfatter rehabilitering/ombygging av eksisterende bygg, så har man erfaring med at man her kan 

møte på uforutsette forhold som betyr økte utgifter, men for innkjøp av nytt utstyr burde man «truffet 

bedre» med budsjettbevilgningen. 

Rådmannen ser imidlertid ingen annen mulighet enn å tilleggsbevilge de nødvendige midler, slik at 

byggeprosjektet kan fullføres som forutsatt. Rådmannen tilrår derfor at det tilleggfinansieres             

kr. 2 mill + mva til selve byggeprosjektet og kr. 1.494.500 + mva til utstyrinnkjøp. Dette finansieres 
med kr. 3.494.500,- i bruk av ubrukte lånemidler og kr. 873.625,- i momskompensasajon. 
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Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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ORGANISERING AV DEN SIVILE RETTSPLEIE PÅ GRUNNPLANET I POLITIET - SRGP  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
  
1. Frøya kommune er bekymret for en utvikling der statlig kompetanse stadig sentraliseres, og 

vil gjenta vår konklusjon i høringsuttalelsen til politianalysen 26.09.13: Lensmannskontoret har 

fortsatt god gjenklang i det norske samfunnet, og er knyttet til tillitt og lokalkunnskap. Dersom 

det er politisk vilje, har Frøya kommune tro på en fremtid med flere større enheter, men hvor vi 

fortsatt har tilstedeværelse i de fleste kommuner. Lensmannsrollen i tradisjonell forstand er 

endret, men kan fortsatt ha base i kommunen, i nært samspill med andre etater og publikum. 

Da vil lensmannen verken være best før, eller utgått på dato, men ta med seg det viktigste; 

kjenne sitt lokalsamfunn og være en ressurs for dette.  
 
2. Når det gjelder den sivile rettspleien, så er vi åpne for at endringer kan være fornuftige, men 

vil igjen advare mot løsninger som tapper distriktskommuner for nødvendig kompetanse. Vi vil 

her spesielt nevne forliksrådet, som er velfungerende og som vi tror kan oppnå gode resultater, 

nettopp fordi det har nærhet til sakene.  
 

 

Saksopplysninger: 
 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut på høring forslag til lovendringer om 
organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet (SRGP). Høringsnotatet er en oppfølging 
av nærpolitireformens konklusjoner knyttet til SRGP.  
Forslagene åpner for at det kan etableres større namsmannsdistrikter ved at 
lovbestemmelsen om at hver enkelt lensmann er namsmann i sitt distrikt endres. 
Nærpolitireformen konkluderte med at politi- og lensmannsetaten bør avlastes oppgaven 
med å utføre lensmannsskjønn, og forslagene i høringsnotatet tar sikte på det.  
Med «den sivile rettspleien på grunnplanet» (SRGP) menes forliksrådene, den alminnelige 
namsmannsfunksjonen (tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning), stevnevitnefunksjonen og 
enkelte andre rettspleiegjøremål som utføres på nivået under tingrettene, som 
lensmannsskjønnene og enkelte oppgaver i forbindelse med arv, skifte og konkurs. I 2015 
ble det ført inn 538 820 nye saker i politiets saksbehandlingssystem for sivile saker, hvor 
saker om utlegg utgjorde 335 235 og antallet forliksrådssaker var 93 873. 
 

 

I juni 2015 fattet Stortinget vedtak om iverksetting av nærpolitireformen, jf. Innst. 306 S 
(2014-2015) Innstilling fra Justiskomiteen om endringer i politiloven mv. (trygghet i 
hverdagen – nærpolitireformen). Til grunn for Stortingets behandling lå Prop. 61 LS (2014-
2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen). Høringsnotatet 
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er i hovedsak en oppfølgning av nærpolitireformens konklusjoner knyttet til den sivile 
rettspleie på grunnplanet.  
 
Det første hovedtemaet i høringsnotatet er organiseringen av den sivile rettspleie i politiet. I dag er det 
slik at hver lensmann og enkelte politistasjonssjefer er namsmann og ivaretar de andre SRGP-

gjøremålene i sitt distrikt med mindre det er en namsfogd som utfører oppgavene. Nærpolitireformen 

slo fast at for å sikre god faglig kompetanse i oppgaveløsingen bør det åpnes for at oppgavene innen 
den sivile rettspleien på grunnplanet kan samles for større områder enn det enkelte 

lensmanns- eller politistasjonsdistrikt. Forslaget i høringsnotatet åpner for at én lensmann, 
politistasjonssjef eller namsfogd kan utføre oppgavene for flere lensmanns- eller 
politistasjonsdistrikter. En slik ordning vil åpne for at det kan etableres større 
namsmannsdistrikter. Den nærmere inndeling foreslås lagt til Kongen med mulighet for 
delegering.  
Når det gjelder spørsmålet om hvilke sivile rettspleieoppgaver som skal ligge til politi- og 
lensmannsetaten, er det i nærpolitireformen konkludert med at de fleste av dagens oppgaver 
fortsatt skal ligge hos politi- og lensmannsetaten – som blant annet tvangsfullbyrdelse, 
gjeldsordning og stevnevitnefunksjonen. Det ble videre presisert at sekretariatsfunksjonen for 
forliksrådet har sammenhenger med namsmannsoppgaven som tilsier at funksjonen fortsatt 
bør ligge hos politiet, men at oppgaven må ses i sammenheng med kommunereformen. Det 
foreslås i høringsnotatet at sekretariatsfunksjonen fortsatt skal ligge hos namsmannen. 
 
Det andre hovedtemaet i høringsnotatet er «lensmannskjønn». Politi- og lensmannsetaten 
administrerer i dag ulike typer skjønn i henhold til bestemmelser i en rekke ulike lover 
(oreigningslova, friluftsloven, lov om løysingsrettar, matrikkellova, plan- og bygningsloven 
med flere). Nærpolitireformen konkluderte med at politi- og lensmannsetaten bør avlastes 
denne oppgaven, og forslagene i høringsnotatet tar sikte på det. For de fleste av skjønnene 
foreslås at jordskifteretten overtar oppgaven, men det foreslås også andre løsninger.  
Frøya kommunes tidligere behandling av politireformen 
 
Etter Gjørvkommisjonens rapport etter 22.juli-tragedien og påfølgende arbeid med 
politireform, har Frøya kommune avgitt 3 høringsuttalelser:  
26.09.2013 vedtok Frøya kommune følgende uttalelse til den såkalte politianalysen:  
 
Sak /2013: POLITIANALYSEN, jfr NOU 213: 9: ETT POLITI – RUSTET TIL Å MØTE 
FREMTIDENS UTFORDRINGER 
 
 
Vedtak:  
1. Frøya kommune hilser politianalysen i NOU 213-9 velkommen. Den direkte foranledningen 
til analysen – terrorhandlingen på Utøya og i regjeringskvartalet – er  
det dystert bakteppe når analysen nå skal ut på høring og de forskjellige høringspartene skal 
gi sine synspunkter og komme med forslag til endringer.  

 
Vi har ingen garanti for at den grusomme handlingen 22.juli i 2011 kunne vært forhindret eller 
fått et redusert omfang dersom politiet hadde hatt bedre struktur og kvalitet, men handlingen 
blottla flere svakheter vedrørende beredskap og evne til samhandling mellom relevante 
myndigheter. Den fremlagte analysen er svært omfattende og grundig og ble av 
justisminister Grete Faremo under overrekkelsen av analysen beskrevet som ”den mest 
grundige analysen av norsk politi som noen sinne er gjennomført. Den vil være et godt faglig 
grunnlag for diskusjonen om hvordan vi bør organisere politiet i fremtiden”.  
Frøya kommune deler denne oppfatningen, men vil samtidig understreke at terrorhandlingen 
22. juli ikke alene må legges til grunn når det nå skal vedtas endringer når det gjelder så vel 
organisering av og som kvalitet i politiets virksomhet. 22. juli-kommisjonen sier selv i sin 
rapport:  
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«Det er ikke én årsak alene som kan forklare responsen – verken for det som sviktet, eller 
det som fungerte. Kommisjonen mener likevel å ha observert at enkelte grunnleggende 
forutsetninger er avgjørende for etatenes prestasjoner. Der det sviktet, skyldtes det primært 
at:  

Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten.  

Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man har 
utviklet, har vært for svak.  

Evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull.  

Potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok utnyttet.  

Ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå 
resultater har vært utilstrekkelig.  
 
Etter kommisjonens mening handler disse lærdommene i større grad om ledelse, 
samhandling, kultur og holdninger – enn mangel på ressurser, behov for ny lovgivning, 
organisering eller store verdivalg.»  

 
UTREDNINSUTVALGETUTVALGET HOVEDANBEFALINGER  

 
For å sette norsk politi i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer, er utvalgets 
hovedanbefalinger som følger:  

 
1. Politiet bør gis et oppgavesett som er mer spisset mot kjerneoppgavene. Politiet bør 
primært gis tilleggsoppgaver som støtter opp om løsing av kjerneoppgavene.  

2. Rammevilkårene for og evnen til styring, ledelse og utvikling av politiet bør bedres.  

3. Politiet bør få en struktur og organisering som frigjør politikraft til kjerneoppgavene, 
muliggjør nødvendig spesialisering og legger til rette for bedre styring.  

4. Politiet bør starte et arbeid for å øke organisasjonens evne til kontinuerlig forbedring og  

Utvikling av  Virksomheten. 

 
2. Froya kommune deler i hovedsak utvalgets oppfatning om disse fire anbefalinger. Mye 
taler for at en spissing inn mot politiets kjerneomrader er nodvendig, men her ma det vare 
fleksibilitet i forhold til geografi. 3. Froya kommune deler ogsa utvalgets anbefaling om et 
farre antall politidistrikter, og anbefaler gjerne at fylkene More og Romsdal, Sor-Trondelag og 
Nord-Trondelag blir ett politidistrikt. Men pa ett bestemt vilkar: Innsparte ressurser gjennom 
en slik sentralisering ma bidra til a opprettholde en lensmannsstruktur minst pa samme niva 
som i dag. Dette kan begrunnes i folgende: 
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Et nærpoliti som kjenner sitt lokalmiljø og som er kjent av innbyggerne, er uvurderlig når det 
gjelder forebygging og etterforskning av hverdagskriminalitet. Det er viktig å huske at terror 
og organisert kriminalitet med forgreininger til andre regioner og over landegrenser, ikke er 
den mest påtrengende utfordring – aller minst i Distrikts-Norge. Det kan være grunn til å 
vurdere hvorvidt det ikke er slik at distriktene har færre alvorlige forbrytelser nettopp fordi 
dagens politi er organisert bredt – med tilstedeværende, lokale enheter med tjenestekvinner- 
og menn bosatt i lokalsamfunnet – og som derfor har god oversikt. Det er enkelt å ”legge 
ned” kontorer og endre kostnadsbildet – men hvor godt kommer alternativkostnadene frem?  

 
 


Vi tror det har god effekt at barn og unge vokser opp og får et positivt forhold til politiet. 
Dette etablerer langsiktige relasjoner som gir politiet fordeler når folk senere skal forholde 
seg til ordensmakten i ulike sammenhenger. Politiets legitimitet er avhengig at etaten har tillit 
i befolkningen. Et samfunn hvor avstanden mellom politi og befolkning blir for stor, vil skape 
mental avstand som igjen forhindrer at befolkningen får positive erfaringer og mulighet til å 
bygge relasjoner til politiet.. Når man kun opplever politiet i negative sammenhenger  og 
tenker at nå har det sikkert skjedd noe alvorlig siden politiet er her, da har samfunnet tapt 
noe vesentlig.  
 
 


Utvalget sier det selv slik i kapittel 4.1: ”Det overordnede målet med politiets virke er fravær 
av kriminalitet. Det vil alltid være mer effektivt om et lovbrudd blir hindret (forebygget) enn at 
det må håndteres i etterkant. Det er når hendelsen har skjedd at man har et avvik fra 
alminnelig orden, en straffbar handling, en gjerningsperson og et offer, og dermed også 
behov for å etterforske og ev. straffeforfølge. Samtidig vil en ensidig forebyggingsstrategi 
være en umulighet. Ivaretakelse av politiets kjerneoppgaver krever derfor en balanse mellom 
evne til forebygging, respons, etterforskning og straffeforfølgning”.  
Videre heter det i analysen:  
«En effektiv løsning av politiets kjerneoppgaver bygger på følgende fire elementer:  

- kunnskapsdrevet forebygging  

- tilstedeværelse der og når kriminalitet skjer  

- rask respons og gjenoppretting av normaltilstand når kriminalitet har skjedd  

- effektiv etterforskning og straffeforfølgning»  


Etter Frøya kommunes mening styrker dette argumentet om en desentralisert 
lensmannsstruktur. Staten bør i nært samarbeid med kommunene beholde politi i 
kommunene, et politi som arbeider aktivt med forebygging og forhindring av kriminalitet, 
skader og ulykker. Politiet har en naturlig rolle å spille i et slikt arbeid og bør ha nærvær og 
tilstedeværelse av lokale politispesialister som kan gi råd og følge opp forhold som gjør 
kommunene til trygge og gode lokalsamfunn.  

Hvert tjenestested som bemannes ned, fjerner oss fra muligheten til å ha et politi som 
kjenner folket, og ha et folk som kjenner sitt politi. I lokalkunnskap og samspill mellom politi 
og publikum ligger en unik mulighet for tidlig inngripen, kanskje det viktigste 
kriminalitetsforebyggende grep vi har.  
 


Frøya kommune har ingen overdreven tro på at politipatruljer bemannet med ulike 
tjenestekvinner- og menn fra den ene dagen til den neste, den ene uken til den neste, som 
opererer over større områder, vil ha noen mulighet til å etablere relasjoner som gjør denne 
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type forebyggende arbeid mulig. Om løsningen vil skape tilstrekkelig trygghet på andre felter, 
gjenstår å se.  

 
Tidligere Stortingsmeldinger og innstillinger/debatter i Stortinget beskriver et ønske om et 

politi som er nært og i dialog med publikum. Kommunikasjon gjennom sosiale medier, 
hjemmesider og patruljer som dekker store områder ivaretar neppe dette. I løpet av èn 
generasjon vil trolig mange politifolk ha flyttet nært de nye og store enhetene, dersom ikke 
alternativer skisseres. Med flyttingen uthules ytterligere muligheten for et politi som kjenner 
sitt lokalsamfunn.  
 



Helsevesenet har gjennomgått flere reformer de siste årene og er nå i full gang med 
samhandlingsreformen. Et betydelig poeng i denne er å flytte flere tjenester nærmere 
publikum og forebygge i større grad enn å reparere. I debatten har vi oppfattet et utsagn vi 
gjerne slutter oss til: ”Desentraliser så mye som mulig, sentraliser det som må sentraliseres”. 
Det er grunn til å trekke frem Samhandlingsreformen, som bygger på prinsippet om sterke 
fagkretser regionalt som behandler alvorlig sykdom og skade som fordrer 
spesialkompetanse, men som samtid forutsetter en mest mulig desentralisert helsetjeneste 
som gjør at alt som kan løses lokalt, blir behandlet nærmest mulig innbyggernes 
hjemmemiljø. Man kunne valgt en modell med ”ambulerende enheter” med base i regionale 
kompetansesentra for å løse oppgaver lokalt, men har isteden valgt å satse på en 
desentralisert modell med fast tilstedeværelse lokalt. Vi er overbevist om at dette er en god 
modell, også for politiet.  

 



Politiet vil ha sunt av å se på hvordan egne ressurser benyttes. Politiet er til for publikum. 
Politiet skal være en serviceorganisasjon. Det betyr at politiet må være der problema er, 
politiet må være der publikum har behov for dem. Og dersom det er slik at politiet ikke er på 
gatene, har det selvsagt med ressurser å gjøre, men ikke ressurser alene. Det har de siste 
20 åra vært en stor øking i antall polititjenestemenn, og dersom det er slik at politiet da ikke 
er på gatene, kan det ikke være snakk om et bemanningsproblem alene, da må det også 
være et organisasjonsproblem, et administrativt problem.  

 
 KONKLUSJON:  
Lensmannskontoret har fortsatt god gjenklang i det norske samfunnet, og er knyttet til tillitt og 
lokalkunnskap. Dersom det er politisk vilje, har Frøya kommune tro på en fremtid med flere 
større enheter, men hvor vi fortsatt har tilstedeværelse i de fleste kommuner. 
Lensmannsrollen i tradisjonell forstand er endret, men kan fortsatt ha base i kommunen, i 
nært samspill med andre etater og publikum. Da vil lensmannen verken være best før, eller 
utgått på dato, men ta med seg det viktigste; kjenne sitt lokalsamfunn og være en ressurs for 
dette.  
 
NY REGIONMODELL FOR REGION 2 OG 3  
 
30.10.14 behandlet Frøya kommunestyre forslag til ny regionmodell for region 2 og 3. 
Følgende uttalelse ble vedtatt: 
 
1.Frøya kommune viser til forslag til ny regionmodell for Region 2 og 3 i Sør-  
Trøndelag politidistrikt.  
2. Frøya kommune har ikke vært kjent med arbeidet med ny regionmodell og er  
overrasket over at det nå legges opp til endringer innad i politidistriktet før  
resultatet av ny politireform i kjølvatnet av 22.juli-kommisjonen foreligger.  
3. Frøya kommune ønsker primært at eventuell ny regionmodell vurderes etter at  
politireformen er endelig vedtatt, og at struktur og bemanning foreløpig  
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opprettholdes på dagens nivå.  
4. I rapporten vedr. ny regionmodell går det fram at Frøya lensmannsdistrikt  
opprettholdes med egen lensmann, og det argumenteres med at den nye  
modellen vil styrke den politioperative beredskapen og dermed også gi kortere  
responstid. Det er i så fall positivt.  
5. Det fremgår av rapporten at Frøya og Hitra skal ha forvaltningsoppgavene for  
alle lensmannsdistriktene i region 2. Frøya kommune er redd disse oppgavene  
vil kreve uforholdsmessig mye tid, og forutsetningen må være at bemanningen  
styrkes.  
6. Frøya kommune er betenkt over forslaget om at forlikssaker sentraliseres.  
Forlikssaker henger ofte sammen med straffesaker, og distriktskontorene vil  
miste verdifull kompetanse.  
 
7. Frøya lensmannskontor skal på papiret ha 5 stillinger. I dag er det i praksis  
bare 4. Frøya kommune ber om at bemanningen ved Frøya lensmannskontor  
styrkes, også med bakgrunn i at politidistriktet tilføres inntil 15 nye stillinger i  
2015, jfr. forslag til statsbudsjett.  
 
05.11.15 behandlet Frøya kommunestyre forslag om administrasjonssted i de nye 
politidistriktene. Følgende ble vedtatt:  
 
FORSLAG OM ADMINSTRASJONSSTED I DE NYE POLITIDISTRIKTENE  
05.11.2015 fattet kommunestyret følgende vedtak:  
 
Vedtak:  

 
1. Frøya kommune viser til høringsnotat datert 05.10.15 vedrørende forslag om 
administrasjonssted (hovedsete) for de nye politidistriktene, og støtter forslaget om at 
Trondheim blir administrasjonssted for Trøndelag.  

2. Frøya kommune viser til tidligere uttalelser vedr politireformen, og forutsetter at det blir 
lokale prosesser under ledelse av ny politimester når øvrig organisering av tjenestestrukturen 
skal drøftes, slik det også fremgår av høringsnotate  
 
 
Vurdering  

 
Det som etter rådmannens oppfatning er det mest vesentlige endringsforslaget i 
høringsrapporten, er følgende: Forslaget i høringsnotatet åpner for at én lensmann, 
politistasjonssjef eller namsfogd kan utføre oppgavene for flerelensmanns- eller 
politistasjonsdistrikter. En slik ordning vil åpne for at det kan etableres større 
namsmannsdistrikter. Den nærmere inndeling foreslås lagt til Kongen med mulighet for 
delegering.  
Det andre viktige temaet i høringsnotatet er «lensmannskjønn». Politi- og lensmannsetaten 
administrerer i dag ulike typer skjønn i henhold til bestemmelser i en rekke ulike lover 
Nærpolitireformen konkluderte med at politi- og lensmannsetaten bør avlastes oppgaver som 
gjelder oreigningslova, friluftsloven, lov om løysingsrettar, matrikkellova, plan- og 
bygningsloven med flere.  
Det er etter rådmannens oppfatning ingen tvil om at reformarbeidet i politiet innebærer mer 
sentralisering. I noen tilfeller kan det være fornuftig, men det urovekkende for en 
distriktskommune som Frøya er at en gradvis tappes for kompetansearbeidsplasser. Frøya 
kommune er en vekstkommune og burde vært tilført statlige kompetansearbeidsplasser. I vår 
høringsuttalelse til den såkalte politianalysen, uttalte vi følgende:  
”Desentraliser så mye som mulig, sentraliser det som må sentraliseres”.  
Dette sitatet mener rådmannen har legitimitet også når den sivile rettspleien skal endres.  
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I kommunestyrets vedtak 30.10.14 er det to punkter som er tungtveiende når rådmannen nå 
skal gi innstilling vedr. den sivile rettspleien:  
5. Det fremgår av rapporten at Frøya og Hitra skal ha forvaltningsoppgavene for  
alle lensmannsdistriktene i region 2. Frøya kommune er redd disse oppgavene  
vil kreve uforholdsmessig mye tid, og forutsetningen må være at bemanningen  
styrkes.  
6. Frøya kommune er betenkt over forslaget om at forlikssaker sentraliseres.  
Forlikssaker henger ofte sammen med straffesaker, og distriktskontorene vil  
miste verdifull kompetanse.  

 
Forliksrådet i Frøya behandler i snitt 2 saker pr. måned, og betyr dermed en betydelig 
avlastning for tingretten, som ellers ville hatt disse sakene. I de aller fleste saker oppnås det 
forlik, mens et fåtall ankes til tingretten. Rådmannen får tilbakemeldinger på at forliksrådet i 
Frøya kommune fungerer godt og har et velfungerende sekretariat. Reformen vil innebære at 
sekretariatet legges til det lensmannskontoret som har namsmannen. Det igjen betyr at 
møter i forliksrådet i de fleste tilfeller ikke lenger vil finne sted i den  
kommunen sakene «hører hjemme». Dog er det tatt et forbehold om at reiseavstanden ikke 
blir for stor. 
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KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE I FORBINDELSE MED GRØNNE KONSESJONER, 

AVSATT TIL ØYREKKEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å behandle søknadene om bruk av midlene i 

forbindelse med de grønne konsesjonene avsatt til øyrekken, etter følgende retningslinjer: 

- Det kan søkes om maks 200 000 kr i hver søknad 

- Det skal være søknad om en investering/nyinnkjøp, ikke direkte driftsstøtte 

- Det som det investeres i skal være i øyrekken eller komme øyrekken til gode 

 

Øyrekken defineres som alle øyer i Frøya Kommune der det er fastboende, bortsett fra fast-Frøya  

Søknadene behandles i Formannskapet to ganger pr, siste møtet i juni og siste møte i desember. 
 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Midlene fra de grønne konsesjonene er klassifisert slik: 

Midlene kan benyttes til avsetning for fremtidige investeringer  

Rådmannen har tidligere stilt spørsmål til fylkesmannen om det var mulig å benytte pengene 

til å styrke næringsfondet. Svaret her er at midlene ikke kan benyttes til næringstilskudd i form 

av ren driftsstøtte. Samtidig er det også begrensninger i mulighetene for å legge føringer på 
bruken av midlene (i form av fond med vedtekter) med en sterkere føring en formen de er 

gitt til. Hovedpoenget er at det er giver som må legge eventuelle føringer på pengene. 

Kommunestyret kan ikke selv "omdanne" ubundne midler til bundne.   

Det er derfor svært komplisert å sette ned regler for hvordan disse midlene kan brukes. De kan ikke 

brukes til ren driftsstøtte, og vi kan heller ikke avsette de i et fond med sterkere føring, enn det det 

er gitt til. Rådmannen faller derfor tilbake på investeringer kommunen likevel ville ha gjort, 

uavhengig om midlene var til rådighet. 
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Vurdering: 

 

Det er i utgangspunktet ikke langt noen direkte føringer for bruken av midlene, men forventningene 

var at det skulle komme kommunen til gode, med en henvisning til at næringene eller 

tjenesteproduksjonen som fikk utfordringer med havbruksbransjen skal høres.  

Frøya Kommune kan derfor invitere næringsdrivende og innbyggere i øyrekken til å komme med 

investeringsforslag i øyrekka som fremmer kommunens tjenesteproduksjon eller næringsutvikling. 

Dette kan være en lekepark, kai anlegg eller en sportsarena. Utfordringer kommunen vil treffe her er 

at dette kan koste mer enn det som er avsatt (2 140 000kr). Det kan derfor tenkes i de samme linjer, 

men mindre, f.eks. lekestativ, flytebrygge eller nye fotballmål/andre sportsanordninger.  

Rådmannen foreslår derfor at 

 Søknadene kan behandles i formannskapet, og at det kun kan søkes ca 10% av summen, 

avrundet maks 200 000 kr for hver søknad. Dette må være til en konkret investering som 

kommer øyrekken til gode. 

 Midler som ikke er blitt fordelt innen utgangen av 2020 går tilbake til Frøya Kommune for 

bruk i andre investeringer som er i tråd med retningslinjene for bruken av slike midler. 

 Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å behandle søknadene. 

  

Følgende retningslinjer foreslås: 

 Det kan søkes om maks 200 000 kr i hver søknad 

 Det skal være søknad om en investering/nyinnkjøp, ikke direkte driftsstøtte 

 Det som det investeres i skal være i øyrekken eller komme øyrekken til gode 

Øyrekken defineres som alle øyer i Frøya Kommune der det er fastboende, bortsett fra fast-Frøya 

  

Søknadene behandles i Formannskapet to ganger pr år, siste møtet i juni og siste møte i desember. 
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OVERGANG TIL TERTIALRAPPORTERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar at økonomirapporteringen skal skje på hvert tertial fra 2.terital 2016 

 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Frøya kommune har i dag kvartalsrapportering på økonomirapporteringen. Rådmannen ønsker å gå over til 

tertialrapportering. Hovedgrunnen til dette er at rapporteringen da er bedre tilpasset merverdiavgiftregnskapet 

som har to-måneders intervaller.  

 

I forbindelse med budsjettprosessen vil også rapporteringstidspunktet og rapporteringen av 2.tertial gi et godt 

utgangspunkt når denne prosessen skal starte. 

 

Økonomiavdelinga vil i en periode til det økonomiske kunnskapsgrunnlaget hos virksomhetslederne er godt nok, 

gjennomføre en budsjettmessig rapportering direkte til økonomisjefen på avvik i hht til budsjettet hver annen 

måned. Deretter vil de så å gå over til egenrapportering på avvik over en viss størrelse. 
 

Rapporteringen vil da skje slik:  

1.tertial (jan – april) i juni 

2.tertial (mai – aug) i oktober 

3.tertial i forbindelse med årsrapporten og årsregnskapet. 

 

Vurdering: 

 

Økonomiavdelinga stenger og avstemmer regnskapet til hver kvartalsrapport. Dette skaper en del utfordringer, 

spesielt med merverdiavgiften som har to måneders intervaller. Ved å gå over til tertial, vil rådmannen kunne gi 

et bedre gjennomarbeidet resultat, og få en bedre rutine for behandlingen av merverdiavgiften og 

kompensasjonsoppgaven.  
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STYRKING AV ØKONOMIFUNKSJONEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre tar informasjonen om styrkingen av økonomifunksjonen til orientering 

 

 

 

Saksopplysninger:   
 
Rådmannen ved økonomisjef har gjort disse tiltakene i 2016: 

- Økonomisjefen har brukt første halvår på å sette seg inn i driftsregnskapet og møte virksomhetslederne.  

- Økonomisjefen har hatt møter med alle virksomhetslederne der tema var regnskapet for 2015 og 

budsjettet for 2016.  

- Rådmannen har gjennom denne prosessen økt kompetansen hos virksomhetslederne innen regnskap og 

budsjett.  

- Økonomisjefen har gitt klare signaler om hva som forventes i hht budsjettdisiplin for 2016   

- Økonomisjefen har lagt et godt rammeverk for at virksomhetslederne kan jobbe godt med budsjettet for 

2017.  

- Økonomisjefens kjennskap til Frøya kommunes økonomiske tilstand har blitt godt innarbeidet i denne 

forbindelse. 
 

Fokuset fremover vil være å jobbe med investeringsregnskapet, og ha et tett sammarbeid med 

virksomhetslederne som har investeringsbudsjett. Dette vil innebære å kartlegge hvordan kommunen jobber med 

dette i dag, og ha en gjennomgang av dagen rutiner. Spesielt vil dette bli satt opp i mot hva økonomireglementet 

sier på dette punktet. Paralelt med dette vil rådmannen også jobbe med budsjettproesses for 2017. 

 

Rådmannen flytter controller fra virksomheten strategi og utvikling til økonomi for å styrke økonomifunksjonen 

ytterlige, slik at økonomisjef og økonomiseksjoen får bedre grunnlag til å gjennomføre de overnevnte tiltakene, 

samt veilede og støtte virksomhetslederne. 

 

Vurdering: 

 
I kommunestyrets sak 70/16 ble det vedtatt 7 punkter. Rådmannen mener at punkt 1 til 3 er oppfylt med 

orienteringen som er beskrevet under saksopplysninger. 

 

Punkt 4 beskriver at budsjettjusteringer skal behandles politisk så raskt som mulig. Rådmannen forstår dette 

punktet som det beskrives i økonomireglementet under punkt 5.3. Dette punktet beskiver at virksomhetsledernen 

har budsjettmydighet under egen virksomhet innen alle ansvarsområder, rådmannen har budsjettmydighet innen 

rammeområdet, og formannskap og kommunestyret har budsjettmydighet når endringer skal skje på kryss av 

rammeområdet. Rådmannen vil synliggjøre budsjettjusteringer på tertialrapporteringen, både justeringer som 

gjøres av virksomhetsleder, og budsjettjusteringer som blir gjort innen rammeområdet. 

 

Punkt 5 beskriver at sluttregnskap av investeringsprosjekter skal fremlegges så raskt prosjektet er sluttført, og 
ikke senere enn 3 månder etter at prosjektet er sluttført. Rådmannen forstår dette punktet som det beskrives i 
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økonomireglementet under punkt 4.4 Rapportering, og vil ta med tidsfristen inn i økonomireglementet når den 

skal revideres. Dagens reglement sier kun at det skal rapporters til kommunestyret. 

 

Punkt 6 beskriver at låneopptak skal gjøres først når investeringen gjennomføres. Dette kan bli en utfordring på 

flere områder. For det første så fratar dette rådmannen mye av handlingsrommet rundt låneopptak. Rådmannen 

kan da ikke innhente et samlet tilbud, men må gå ut og hente tilbud på alle investeringer. Kommunen har mange 

investeringsprosjekter, fra de minste til de store (eks kjøp av pc’er til morgendagens omsorg), og må i følge dette 

vedtaket innhente tilbud (de fleste via doffin) på hvert prosjekt. Rådmannen vil også få mange lån å følge opp, 

med ofte komplisert oppsett over nedbetalingstid, avdrag og rentebetingelser. Kommunen kan også oppnå 

dårligere rentebetingelser ved opptak av mindre lån, enn med større lånebeløp. Låneadministrasjonen vil med 

dette bli veldig byråkratisk og tungvindt. Rådmannen foreslår at dette punktet endres slik at låneadminstrasjonen 
ikke blir unødig arbeidskrevende og byråkratisk.  

 

Rådmannen ved økonomisjfen planlegger en gjennomgang og oppstramming på investeringsrapporteringen, og 

planlegger at dette skal inn i tertialrapporteringen. Økonomisjefen vil ha fokus på prosjektregnskap, slik at disse 

kan rapporteres, og investeringene kan justeres i hht forbruk på et tidligere tidspunkt. Ved låneopptak på hvert 

enkelt prosjekt, vil det være vanskeligere å justere årets låneopptak.  

 

Punkt 7 beskriver at kommunestyret ber om en vurdering om deler av et evt overskudd overføres som en ressurs 

til enheten til neste års budsjett. Dette har tidligere vært opp til vurdering i prosjektet admistrativ utvikling. 

Dette reiser flere spørsmål. Hvor stor andel skal eneheten få ha, hele eller deler? Hva skjer hvis kommunen har et 

merforbruk? Hva skjer hvis virksomehten har et merforbruk? Hva skal virksomheten bruke disse ressursene på? 
Hvem skal administere dette?  

Rådmannen ser imidertid at dette er spørsmål som kan utredes nærmere. Det ble allerede i prosjektet 

«Administrativ utvikling» vurdert om dette skulle utredes og evt innføres. Den gang ble det konkludert med at 

dette er en ordning som ikke kan innføres før kommunen har et stabilt mindreforbruk og realistiske budsjett for 

hver virksomhet. Rådmannen foreslår derfor at dette utsettes. 
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GNR 22 BNR 39 KJØP AV EIENDOM MELKEPLASSEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med bakgrunn i vedtak i kommunestyret 28.04.16 legges festekontrakt med KN Entreprenør AS fram for 

formannskapet 21.06.16  

 

Formannskapet viser til innkomne søknad om kjøp av tomt, alternativt leie av tomt med gnr 22 bnr 40 som Frøya 
kommune eier og gjør følgende vedtak: 

 

Formannskapet vedtar å inngå festekontrakt med følgende rammer for avtalen, heri festeavgift, opsjonstider 

m.m: 

 

1. KN Entreprenør fester et areal på 6 621,9 m2 i Nordhammervika (Melkstaden) 

2. Festetiden er satt til 50 år og ingen av partene kan si opp avtalen i løpet av festetiden. 

3. Grunnverdien settes til kr. 250,- pr. m2 pr år for planert areal, 1 460,0 m2 og festeavgiften utgjør 7 % av 

denne 

4. Grunnverdien settes til kr 150,- pr.m2 pr år for areal på 5 161,9 m2 for uplanert areal, og festeavgiften 

utgjør 7 % av denne 
5. Festeavgiften kan hvert 10. år reguleres med endringen i konsumprisindeksen. 

6. KN Entreprenør A/S har etter at den respektive festekontrakt har løpt i mer enn ti år – og senere med et 

års varsel – rett til å innløse arealet. For areal som ikke innløses vil festekontrakten fortsette. I avtalen 

skal det fastsettes en innløsningssum. 

 

 

Vedlegg: 
 

Søknad fra KN Entreprenør datert den 02.06.16 

Kart over området med arealberegning 

Ortofoto 

Avtale, som vedlegg til festekontrakt 
Festekontrakt 

Matrikkelbrev 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.04.2016 sak 50/16 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre viser til innkomne søknad om kjøp av tomt, alternativt leie av tomt med gnr 22 bnr 40 som 

Frøya Kommune eier og gjør følgende vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar å inngå festekontrakt med følgende rammer for avtalen, heri festeavgift, opsjonstider 

m.m: 
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1. KN Entreprenør fester et areal på ca. 5,0 da i Nordhammervika (Melkstaden) 

2. Festetiden er satt til 50 år og ingen av partene kan si opp avtalen i løpet av festetiden. 

3. Grunnverdien settes til kr. 250,- pr. m2 for planert areal, ca 4,0 da, og festeavgiften utgjør 7 % av denne 

(årlig ca. kr. 70000,- for arealet – endelig beløp avhengig av oppmåling av arealene – eks mva) 

4. Grunnverdien settes til kr 150,- pr.m2 for areal på ca 1,0 da som benyttes til veg/adkomst til Hamos. 

Veg opparbeides. (årlig ca. kr 10500,- for arealet – endelig beløp avhengig av oppmåling av arealene – 

eks mva) 

5. Festeavgiften kan hvert 10. år reguleres med endringen i konsumprisindeksen. 

6. KN Entreprenør A/S har etter at den respektive festekontrakt har løpt i mer enn ti år – og senere med et 

års varsel – rett til å innløse arealet. For areal som ikke innløses vil festekontrakten fortsette. I avtalen 

skal det fastsettes en innløsningssum. 
 

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne endelig festekontrakt. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.04.2016 sak 45/16 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre viser til innkomne søknad om kjøp av tomt, alternativt leie av tomt med gnr 22 bnr 40 som 

Frøya Kommune eier og gjør følgende vedtak: 
 

Kommunestyret vedtar å inngå festekontrakt med følgende rammer for avtalen, heri festeavgift, opsjonstider 

m.m: 

 

1. KN Entreprenør fester et areal på ca. 5,0 da i Nordhammervika (Melkstaden) 

2. Festetiden er satt til 50 år og ingen av partene kan si opp avtalen i løpet av festetiden. 

3. Grunnverdien settes til kr. 250,- pr. m2 for planert areal, ca 4,0 da, og festeavgiften utgjør 7 % av denne 

(årlig ca. kr. 70000,- for arealet – endelig beløp avhengig av oppmåling av arealene – eks mva) 

4. Grunnverdien settes til kr 150,- pr.m2 for areal på ca 1,0 da som benyttes til veg/adkomst til Hamos. 

Veg opparbeides. (årlig ca. kr 10500,- for arealet – endelig beløp avhengig av oppmåling av arealene – 

eks mva) 

5. Festeavgiften kan hvert 10. år reguleres med endringen i konsumprisindeksen. 
6. KN Entreprenør A/S har etter at den respektive festekontrakt har løpt i mer enn ti år – og senere med et 

års varsel – rett til å innløse arealet. For areal som ikke innløses vil festekontrakten fortsette. I avtalen 

skal det fastsettes en innløsningssum. 

 

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne endelig festekontrakt. 

 

Enstemmig. 
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.04.2016 sak 27/16 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 05.04.16: 

 
Rådmann ber om at saken utsetts da det er kommet frem noene utfordringer i forbindelse med medverdiavgift. 

Og avgifter i forbindelse med dette kjøpet som ikkeer  medregnet i den totale prisen. Dette endrer 

konkurransegrunnlaget. 

Det ønskes en ny vurdering av en tredjepart på om dette blir rett for kommunen. 
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Saksopplysninger:   
 

KN Entreprenør AS har søkt om å kjøpe gnr 22 bnr 40 som eies av Frøya kommune (se vedlagte kartskisse). 

Denne tomta er nødvendig tilleggsareal til virksomheten som bedriften driver med på Melkstaden i dag. KN 

Entreprenør AS leier i dag tomta av Frøya Kommune. Tomta leies videre ut til Hamos som har sin 

søppelhåndtering på området. Hamos behøver tomta i ca. ett år til før de kan flytte til sitt nye areal på Nabeita. 

Adkomsten til tomten (området hvor Hamos er i dag) går over KN Entreprenørs eiendom. 

 

Saken ble behandlet i kommunestyret den 28. april i 2016, og formannskapet ble gitt fullmakt til å godkjenne 

festekontrakt.  

 

Vurdering: 
 

Søknad baserer seg opprinnelig på kjøp av tomten. Det vurderes imidlertid som hensiktsmessig å anbefale at det 

gjøres tilsvarende avtale på dette arealet som på nabotomten som er Nordhammervika næringspark. Forslag til 

vedtak baserer seg da på allerede inngåtte avtaler med Aqualine og Eidsvaag. Rådmann tilrår derfor at det inngås 

en festeavtale på dette arealet tilsvarende det som er gjort på de to andre festearealene. 

 

Areal på planert tomt utgjør 1 460 m2 og resterende areal utgjør 5161,9 m2. Arealet er oppmålt.  

 

Prisen baserer seg på 7% festeavgift som tar utgangspunkt i en kvadratmeterpris på kr 250,- pr. år, som totalt 

utgjør en festeavgift på kr 25550,- + mva pr år.  For restareal som disponeres vil festeavgiften bli det samme, 
men kvadratmeterprisen reduseres til kr 150,- pr år. Dette utgjør en festeavgift på kr 54200,- + mva pr år  

 

 

Etter at den respektive festekontrakt har løpt i mer enn ti år – og senere med et års varsel – gis det rett til å 

innløse arealet. For areal som ikke innløses vil festekontrakten fortsette. I avtalen skal det fastsettes en 

innløsningssum. 

 

Med bakgrunn i vedtak i kommunestyret fremlegges avtalen for formannskapet til godkjenning. 
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SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSEIENDOM TIL GNR 65 BNR 575 FRA EIENDOM GNR 65 BNR 

298  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre viser til søknad fra Sven Malvin Melkersen om kjøp av tilleggsareal til sin eiendom gnr 65 

bnr 575 på Jektholmen. 

Kommunestyret finner å i møtekomme søknaden om kjøp, begrenset til en stripe med bredde 5 meter og i en 

lengde av 20 meter, som består av både land og sjøgrunn som tilleggstomt til gnr 65 bnr 575 

Kjøpesummen fastsettes til kr 37,- pr m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen.  

 

Vedlegg: 

 

Søknad om kjøp av tilleggseiendom fra Sven Malvin Melkersen 

Uttalelse fra Masund Fiskarlag 

Kartutsnitt over området 

 

Saksopplysninger:   
 

Sven Malvin Melkersen søker om å få kjøpe tilleggseiendom til sin eiendom gnr 65 bnr 575, som nettopp er 

ervervet fra Frøya kommune, på Jektholmen. Landareal og sjøareal på eiendommen utgjør totalt ca 100m2.  

Tilleggseiendommen fradeles gnr 65 bnr 298 Jektholmen. Formålet med tilleggseiendommen er å nyttiggjøre seg 
av sjøarealet mellom 65/25 og den omsøkte parsellen. Parsellen ønskes sammenslått med gnr 65 bnr 575. 

Eiendommen vil bli brukt i samråd med plan som viser ett område til kombinert formål. 

 

Vurdering: 
 

Med bakgrunn i uttalelse fra Mausund Fiskarlag om at det er solgt tomter i dette området til «ikke- fiskere» 

tidligere og at de samtykker til dette salget vurderes det av administrasjonen som riktig å selge denne 

eiendommen. Eiendommen vil bli brukt i tråd med plan som viser kombinert formål, og som adkomst til 

Melkersens eiendom gnr 65 bnr 575, som grenser til det omsøkte arealet. Parsellen som fradeles vil bli begrenset 

til en stripe med bredde 5 meter og i en lengde av 20 meter, som består av både land og sjøgrunn.  
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SØKNAD OM TILDELING AV TOMT I BEINSKARDET BOLIGFELT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Belvelox Nordic AS v/Arvydas Kasperas, tildeles tomt nr. 71 og 80 i Beinskardet boligfelt for oppføring av 

totalt to, 2-mannsboliger. Dersom det planlegges bygg for flere enn 2 bruksenheter pr. tomt, må det søkes 

om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.  

 

Tomtene tildeles på vanlige betingelser, dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt innen 3 måneder 

etter tildelingsvedtak, og at det skal være igangsatt bygging på tomtene innen 2 år etter tildelingsdato. 

Hvis ikke, skal tomtene skjøtes tilbake til kommunen. 

Ved tilbakeføring av tomtene til kommunen, betaler kommunen tilbake det innbetalte beløp uten renter, 

og med fratrekk for tinglysningsgebyr og dokumentavgift for tinglysning av skjøte. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om kjøp av 2 tomter i Beinskardet boligfelt 

Oversiktskart Beinskardet 
 

Saksopplysninger:  
 
Belvelox Nordic AS søker om tildeling av 2 tomter i Beinskardet boligfelt. Her planlegges det å bygge totalt 2, 

to-mannsboliger for salg. 

 

 

Vurdering: 
 

Slik søknaden fremstår, vil de omsøkte tomtene bli bebygd med tomannsboliger, og dettte ligger helt innenfor 

regulerings-bestemmelsene når det gjelder antall boenheter pr. tomt. 

Det er stor etterspørsel etter boliger på Sistranda, og denne søknaden kommer som et resultat av dette. Formålet 

med kjøpet av eiendommene, er å bygge boliger som skal legges ut for salg på det åpne markedet. Firmaet har 

fått signaler fra kunder som ønsker å kjøpe leiligheter på Sistranda, både fra nyetablerere, og fra personer som 

ønsker å flytte fra enebolig til leilighet. 

 

Rådmannen tilrår at firmaet tildeles tomtene på vanlige betingelser 
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SAK VEDRØRENDE SLETTING AV FORKJØPSRETT OG URÅDIGHET PÅ SULA GNR 64 BNR 258  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune ønsker ikke å benytte sin førkjøpsrett på eiendommen gnr 64 bnr 258 og godkjenner at 

eiendommen overdras som omsøkt. 

Frøya kommune beholder urådigheten over eiendommen som er en del av fiskerihavna på Sula 

 

 

Vedlegg: 
 

Uttalelse fra Sula fiskarlag 12.05.16 

 

Saksopplysninger: 
  

Viser til forespørsel fra Privatmegleren Espenes og Partnere om sletting av forkjøpsrett og urådighet over 

eiendommen gnr 64 bnr 258 på Sula. Eiendommen skal overdras til Jon Alfred Hassel og Aud Jorid Nordtiller, 

som skal bruke den som fritidseiendom.  Sula Fiskarlag har ingen merknader til at kjøper får overdra denne 

eiendommen. Til saken hører også forespørsel om sletting av urådighet.  

 

Vurdering: 
 

Frøya kommune ønsker ikke å benytte sin forkjøpsrett på eiendommen gnr 64 bnr 258 og godkjenner dermed at 

eiendommen overdras som omsøkt. Sula Fiskarlag har heller ingen merknad til at kjøper får overdra denne 

eiendommen. Vedrørende sletting av urådighet er dette ikke anbefalt da dette er en del av fiskerihavna på Sula 

og Frøya kommune ønsker å opprettholde urådigheten over eiendommen. 
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AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG SAREPTA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Avtalen mellom Frøya kommune og Sarepta godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 
 

Vedtak i Frøya kommunestyre; Frøya vindkraftverk-planendringssøknad sak 65/12 

Vedtak i Frøya formannskap; Forhandlingsutvalg for vindkraft. Sak 132/14 

Forslag til avtale mellom Frøya kommune og Sarepta, unntatt offentligheten 

 

Saksopplysninger:   
 

Forhandlingsutvalget har bestått av: 

Ordfører Berit Flåmo 

Opposisjonsleder Arvid Hammernes 

Kommuneadvokat Kristine S. Østerballe (innleid fra sitt selskap etter at hun avsluttet sitt arbeidsforhold i Frøya 

kommune) 

Teknisk sjef Andres Kvingedal (senere seniorkonsulent) 

Forhandlingsutvalgets mandat var at allerede inngått avtale fra 2005 skulle danne grunnlaget for forhandlingene. 

Forhandlingsutvalget har hatt flere møter både på Frøya og i Trondheim med Sarepta. 

Det vil bli en muntlig redegjørelse under behandling av saken. 

Forslag til avtale mellom Frøya kommune og Sarepta unntatt offentligheten, legges fram i møtet. 

 

Vurdering: 
 

 

 



Saknr: 99/16 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

21.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1888 

Sak nr: 

99/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

99/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 



Saknr: 100/16 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

21.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1889 

Sak nr: 

100/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

100/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 



Saknr: 100/16 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1885    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 07.06.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møtet 07.06.16 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møtet 07.06.16 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 

 































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1886    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll styremøte Konsek 20.05.16. 

Referat utvidet regionsmøte Orkdalsregionen og Halsa og Surnadal 02.06.16. 

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionene og ORKide`. 

Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 09.06.16. 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 

 



Møteprotokoll - Styret

Møtedato/tid: 20.05.2016 kl 10:00-12:10

Møtested: Quality Hotel Panorama, Tiller

Møtende medlemmer:
Inga Balstad, leder
Jan Ole Sund, nestleder
Helge Bjørn Bæverfjord
Oddlaug Børseth Brekken
Torbjørn Berglann

Andre møtende:
Arvid Hanssen, daglig leder

Arkivsak:
16/80

Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksl iste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel
10/16 Referatsaker til styremøte 20.5.16.
11/16 Budsjettkontroll pr. 30.04.2016
12/16 Ressursbruk Konsek 2016 per 12.5.16.
13/16 Oversikt over styringsdokumenter Konsek - ori entering om selskapet.
14/16 Oppfølging av styreevaluering - sak 7/16 fr a forrige styre.
15/16 Oppdatering av møteplan 2016 for styret.
16/16 Eventuelt.



Sak 10/16 Referatsaker til styremøte 20.5.16.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 20.05.2016 10/16

Innstilling til styret
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Leieforhold Kongens gate 9. Kontorsted Konsek.
2. HMS-tur Konsek 16-19.8.16.
3. Ny hjemmeside Konsek 1.7.16
4. Kurs for kontrollutvalgsledere 25.5.16.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 11 /16 Budsjettkontroll pr. 30.04.2016

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 20.05.2016 11/16

Innstilling til styret
Saken tas til orientering.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.



Sak 12/16 Ressursbruk Konsek 2016 per 12.5.16.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 20.05.2016 12/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 13/16 Oversikt over styringsdokumenter Konsek -
orientering om selskapet.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 20.05.2016 13/16

Innstilling til styret
Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til s trategiplan. Planen må behandles i
styret og deretter vedtas i representantskapet høst en 2016.

Behandling:
Styret utvekslet synspunkter knyttet til fremlagte styringsdokumenter. På grunn av
kommunereform og vedtatt sammenslåing av trøndelags fylkenene fra 1.1.18, ønsker
styret å prioritere arbeidet med ny strategiplan. Administrasjonen utarbeider et
notat som grunnlag for videre diskusjon i neste sty remøtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til s trategiplan. Planen må behandles i
styret og deretter vedtas i representantskapet høst en 2016.



Sak 14/16 Oppfølging av styreevaluering - sak 7/1 6 fra
forrige styre.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 20.05.2016 14/16

Innstilling til styret
Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:
Tidligere styreleder orienterte kort om evalueringe n som ble foretatt av tidligere
styre og bakgrunnen for foreslåtte tiltak.

Følgende omforente forslag ble vedtatt:

Forslag til tiltak fra tidligere styre følges opp i tråd med drøftingene i møtet.

Vedtak:
Forslag til tiltak fra tidligere styre følges opp i tråd med drøftingene i møtet.

Sak 15/16 Oppdatering av møteplan 2016 for styret.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 20.05.2016 15/16

Innstilling til styret
Styret vedtar følgende møteplan for resten av 2016:

Torsdag 23.juni, torsdag 25.august, torsdag 20.okto ber og fredag 16.desember.

Styrets leder gis fullmakt til å endre møteplanen.

Behandling:
Et omforent forslag om å endre møtedato fra 20.oktober til 27.oktober ble vedtatt.

Innstillingen, med vedtatt endring av møtedato i ok tober, ble deretter enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
Styret vedtar følgende møteplan for resten av 2016:

Torsdag 23.juni, torsdag 25.august, torsdag 27.okto ber og fredag 16.desember.

Styrets leder gis fullmakt til å endre møteplanen.



Sak 16/16 Eventuelt.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 20.05.2016 16/16

Innstilling til styret
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Ingen saker ble tatt opp.

Vedtak:



Referat utvidet regionrådsmøte i Orkdalsregionen 

 
Sted: Hotell Frøya 
Tid: 2. juni 2016, 1000-1100  
 
Til stede: 
Agdenes kommune: Oddvar Indergård, John Ola Selbekk 
Frøya kommune: Berit Flåmo, Marit Wisløff Norborg, Arvid Hammernes 
Hemne kommune: Ingen møtt 
Hitra kommune: Ole L. Haugen, Laila Eide Hjertø,  
Meldal kommune: Are Hilstad, Petter Lindseth 
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Ingvill Kvernmo, Finn Hoff 
Rennebu: Ola Øie, Rolf Arne Fredriksli Bruholt 
Rindal: Ola T. Heggem, Birgit Reisch, Line Flåtten, Magnar Dalsegg 
Skaun: Jon P. Husby, Jan-Yngvar Kiel, Bjørn Hammer 
Snillfjord: John Lernes, Nina Astrid Mjør, Roar Arne Reinhaug 
Surnadal: Lilly Gunn Nyheim, Knut Haugen 
Halsa: Ola Rognskog, Anita Ørsal Oterholm, Tove Leirvik 
 
Fagforbundet: Heidi Olsen 
Fagforbundet: Bente Fagerli 
 
Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet (referent) 
 
Innledere: 
Bjørn Buan, SiO 
 
Presse: 
Tidens Krav, Tore Dyrnes 
 
 
Sakliste 
 
1: SiO 
Bjørn Buan presenterte fremdriftsplan og organisering for omorganisering av SiO. Det vises til 
presentasjon for videre fremdrift. Denne ble bifalt av regionrådet. 
http://orkdalsregionen.no/filer/5756a882582999.75840446Bj%C3%B8rn%20Buan%20SiO.pdf 
 
 
2: Oddbjørn Bang orienterte om et samarbeid med St. Olav om videre utvikling av Orkdal sjukehus. 
Det bes om at AU får myndighet til å gå inn i drøftinger med St. Olavs sjukehus om synergier, spesielt 
med tanke på å begrense kostnader. Regionrådet bifalt dette. 
 
 

 

 



Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen og ORKidé 

 
Sted: Hotell Frøya 
Tid: 2. juni, 1100-1730 og 3. juni 0830-1130, 2016 
 
Til stede: 
Agdenes kommune: Oddvar Indergård, John Ola Selbekk, Arild Røland 
Frøya kommune: Berit Flåmo, Marit Wisløff Norborg (dag 1), Svanhild Mosebakken (dag 2), Arvid 
Hammernes 
Hemne kommune: Odd Jarle Svanem 
Hitra kommune: Ole L. Haugen, Laila Eide Hjertø, Dag Willmann (dag 2) 
Meldal kommune: Are Hilstad, Petter Lindseth,  
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Ingvill Kvernmo, Finn Hoff 
Rennebu: Ola Øie, Rolf Arne Fredriksli Bruholt, Birger Hellan 
Rindal: Ola T. Heggem, Birgit Reisch, Line Flåtten, Magnar Dalsegg 
Skaun: Jon P. Husby, Jan-Yngvar Kiel, Bjørn Hammer 
Snillfjord: John Lernes, Nina Astrid Mjør, Roar Arne Reinhaug 
Surnadal: Lilly Gunn Nyheim, Knut Haugen, Margrete Svinvik 
Halsa: Ola Rognskog, Anita Ørsal Oterholm, Tove Leirvik 
Averøya: Roald Røsand, Knut Mostad 
Aure: Ingunn Golmen, Martin Olav Folde, Hanne Berit Brekken 
Gjemnes: Knut Sjømæling, Jon Karsten Schjølberg 
Halsa: Ola Rognskog, Anita Oterholm, Tove Leirvik 
Kristiansund: Per Sverre Ersvik, Kjell Neergaard 
Smøla: Roger Osen, Svein Roksvaag, Birgitt E. Iversen 
Surnadal: Lilly Gunn Nyheim, Knut Haugen, Margrete Svinvik 
Tingvoll: Milly Bente Nørsett, Olaug Haugen 
 
ORKidé: Monika Eeg, Roland Mauseth 
Fagforbundet: Heidi Olsen, Bente Fagerli 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Alf-Petter Tenfjord 
 
Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet (referent) 
 
Innledere: 
Kjetil Strand, Statens vegvesen 
Arne Gussiås, Statens vegvesen 
Karen Espelund, Sør-Trøndelag fylkeskommune 
Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune 
Svein Frisvoll, Bygdeforskning 
 
Presse: 
Tidens Krav, Tore Dyrnes 

 
Torsdag 2. juni 
 
1: Regionrådsleder i Orkdalsregionen, Oddbjørn Bang ønsket velkommen 
 
2: Innkalling og sakliste godkjent. Opprop. 
 



3: Ola Rognskog, regionrådsleder i ORKidé innledet regionrådsmøtet 
 
4: Kjetil Strand, leder av styring og strategistab i Statens vegvesen, region midt. Senioringeniør Arne 
Gussiås, Statens vegvesen var også til stede.  
Strand understreket viktigheten av spleiselag for å komme i gang med prosjekt.  
Det utredes muligheten for en KVU i Veipakke Orkdalsregionen. Oppgaven er sammenknytning av 
E39 gjennom Orkanger med tilstøtende veier i regionen. 
Betna-Stormyra vil være ferdigregulert i løpet av året.   Vil man få i gang dette prosjektet neste år? 
Politikerne har en viktig rolle fremover i å påvirke gjennomføringen. Man går snart inn i en ny NTP-
periode og det betyr at man er i en sårbar fase.  
Romsdalsfjorden er ferdigregulert i løpet av året. 16 km undersjøisk tunell. To felt med 5 prosent 
stigning. Strand fastslo at det er lett å undervurdere vedlikeholdskostnader på bruer, selv om tuneller 
er dyre å bygge.  
Krysning av Halsafjorden. Man må bruke litt tid på teknologiutvikling og dette gjelder egentlig alle 
fjordkrysningsprosjekt. Vegvesenet bruker mye tid for å utvikle krysning av Halsafjorden. To 
regjeringer har vedtatt ferjefri E39 i løpet av 20 år. En byggeperiode fra fire til åtte år, alt avhengig av 
hvilken løsning man bruker. Ting må bygges på en ny og krevende måte. Halsafjorden er regnet som 
en ekstrem kryssing. Man ser på muligheten for å ha en flyende plattform liggende midt i fjorden.  
 
E39, Orkanger – Klett. Statens vegvesen kjører et forprosjekt for å finne ut hva som kreves for å 
bygge ut til 4 felt. De er i dialog med Skaun kommune for å sikre arealer til videre veiutbygging.  
 
Jaktøyen-Senterveien i Trondheim er planlagt åpnet i 2019.  
 
Se presentasjon http://orkdalsregionen.no/moter/regionraadsmoeter/ 
 
Debatt: 
-Det ble foreslått at man kanskje kunne man sette ned en felles gruppe fra de to regionrådene som 
kan se på helheten innen samferdsel.  
 
-Hvor foregår den strategiske debatten rundt ferjefri E39? Det er pengetilgangen som vil begrense 
dette prosjektet og det er et politisk spørsmål. Viktig med planmidler tidlig i fasen.  
 
-Møreaksen og Romsdalsfjorden har førsteprioritet i samferdselsutvalget i M&R, men hvis 
Halsafjorden er klar først med teknologien så går denne først. Det er enighet om å omklassifisere 
Fv65, pluss 60, 61 og 64. Det er et ønske om at Kystekspressen skal gå innom Halsa siden dette 
strekket er ikke så værutsatt.  
 
-Ferje Kjørsvikbugen-Hitra 
 
-Veivedlikeholdet er den største utfordringen. Kjørekomforten er helt forferdelig og mener at dette 
drukner i snakket om nye prosjekt. Viktig å ha fokus på vedlikehold også.  
 
5: Åpning av Blått Kompetansesenter. Hele regionrådsmøtet deltok som gjester på denne åpningen. 
 
6: Karen Espelund, Fylkesdirektør for Regional Utvikling, Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
Sammenslåingen av trøndelagsfylkene er en kjærkommen anledning til å rydde i planstrukturer.  
Hvordan innrette planleggingen for å best utvikle Trøndelag til en funksjonell landsdelsregion? 
Se presentasjon http://orkdalsregionen.no/moter/regionraadsmoeter/ 
 
Debatt: 
-Hvor tidskritisk er det for nordmørskommunene å bli med i Trøndelag?  



-Det er mer som forener enn som skiller mellom møre og trøndelag 
-Utfordringene er gjenkjennbar for Hemne. Hemne mener det ville vært en styrke for dem hvis 
nordmørskommunene ble med i Trøndelag 
-Viktig at man går på planarbeid og tør å ta i det og ikke bare «ufarlige» ting som for eksempel 
samferdsel i regionsammenheng 
 
Etter møteslutt var det båttur ut til Sula og Bogøya 
 
Fredag 3. juni 
7: Ordfører på Frøya, Berit Flåmo ønsket velkommen til Frøya og viste en film fra fjorårets Tour de 
Frøya 
 
8: Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal Fylkeskommune 
Færre kriterier å velge på i regionreformen enn kommunereformen. 11. april i år vedtok fylkestinget i 
M&R å gjennomføre nabosamtaler, nordover og sørover er mest aktuelt. Mandatet er å forhandle for 
hele fylket og ikke en oppdeling.  
Debatt:  
-For mye følelser og for lite fakta i debatten 
-Nordmøre må gå rasjonelt inn i diskusjonen om regiontilhørighet. Hva slags inngang vil 
fylkeskommunen ha til kommunesammenslåing? Fylkeskommunene vil neppe legge seg borti dette. 
-Forhandlingsutvalgets utvalg: tre sunnmøringer 
-Rindal har ikke fått nei til å gå over til Trøndelag. 
-Hva med hverdagsregion? Ikke så lett å få statistikk på dette 
-Sør-Trøndelag har fortsatt ikke fått noen henvendelse fra Møre og Romsdal om regionsamarbeid 
-Hva slags problem skal egentlig løses med å slå sammen fylker?  
Se presentasjon http://orkdalsregionen.no/moter/regionraadsmoeter/ 
 
 
Sak 8: Svein Frisvoll, forsker ved Bygdeforskning 
Region og regionalisering har karakterisert Norge siden nittitallet. 
Velferdsstatens styringsbehov trekker i en retning, mens folks hverdagsregion kan være noe annet.  
Bystatens hjemkomst er introdusert av Jørgen Amdam.  
På syttitallet var det mer tydelig med regioninndeling. Etter hvert har hver statlig etat fått sin 
geografiske inndeling. 
To mellomnivåer; administrative regioner og politisk-administrative regioner 
Regionalisering handler om hvordan regioner dannes og utvikles og poenget er å tjene en høyere 
etats forvaltningsbehov. «Bottom-up»-region dannes gjennom handling, formål; hverdagsliv, 
pragmatisme (ABS-region); det folk «gjør med føttene» setter de formelle regionene under press. 
Se presentasjon for et mer utfyllende opplysninger 
http://orkdalsregionen.no/moter/regionraadsmoeter/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 
 

Møtedato/tid: 09.06.2016 kl. 09:00-12:20 

Møtested: Møterom B, herredshuset 

 
 
Møtende medlemmer:  

Tone Småge Måsøval, møteleder  
Helge Borgen (permisjon fra 11:15, tilstede i sak 19 og 20)  
Kirsten Dragsnes  

Laila Wedø       
Sten S. Arntzen  
 

Andre møtende: 
Svanhild Mosebakken, Frøya kommune (tilstede i sak 21) 
Gard S. G. Lyng, Revisjon Midt-Norge IKS (tilstede i sak 19 og 20) 

Torbjørn Berglann, Konsek 

 

 
 

Arkivsak:  
16/89 

 
 
Sakliste: 

 
Saksnr. Sakstittel 
17/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 18.5.2016 

19/16 Rapport fra selskapskontroll av Hamos forvaltning IKS 

20/16 Rapport fra forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen 

21/16 Orientering fra rådmannen 9.6.2016 

22/16 Møteplan for høsten 2016 

18/16 Referatsaker 

23/16 Nytt fra utvalgene 9.6.2016 

24/16 Oppfølging av vedtak pr. 9.6.2016 

25/16 Eventuelt 

 
 

 
 
  



Sak 17/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 18.5.2016 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 09.06.2016 17/16 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Protokollen godkjennes 

 
Behandling: 

Protokollen er tidligere distribuert til utvalget  

 
Vedtak: 

Protokollen godkjennes 

 

 
 

Sak 19/16 Rapport fra selskapskontroll av Hamos forvaltning 
IKS 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 09.06.2016 19/16 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling: 

          Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at: 

1. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre 
i tråd med revisjonens anbefalinger. 

2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost. 
3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik 

at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet. 

4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av 
renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene. 

Kommunestyret ber formannskapet og kommunens eierrepresentant sørge for 

at dette etterkommes. 

Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene i 
forbindelse med neste behandling av eierskapsmeldingen i kommunestyret. 

 

 
 

Behandling: 
Revisor orienterte om hovedfunnene i rapporten.  

Før saksbehandlingen ba Sten Arntsen om å få vurdert sin habilitet, da han er ansatt 

som formann i Hamos Forvaltning IKS. Arntsen ble funnet habil til å delta i 
behandlingen. 

Vedtak som innstilling. 



 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling: 

          Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at: 

1. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre 
i tråd med revisjonens anbefalinger. 

2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost. 
3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik 

at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet. 

4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av 
renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene. 

Kommunestyret ber formannskapet og kommunens eierrepresentant sørge for 

at dette etterkommes. 

Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene i 
forbindelse med neste behandling av eierskapsmeldingen i kommunestyret. 

 

 

 
 

Sak 20/16 Rapport fra forvaltningsrevisjon av 
samhandlingsreformen 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 09.06.2016 20/16 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon til orientering og legger den fram 

for kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av 
samhandlingsreformen til orientering. 

2. Kommunestyret anbefaler rådmannen å fortsette arbeidet for å redusere 
sårbarhet knyttet til sykepleiefaglig kompetanse ved sykehjemmet ved 
korttidsfravær. 

 
 
Behandling: 

Revisjonen orienterte om rapporten. Utvalget mener det bør settes i verk tiltak for å 
øke bruken av kommunens plasser ved SiO. Kontrollutvalget ønsker at 
samhandlingsdirektøren ved St. Olavs hospital bør inviteres til kommunestyret for å 

orientere om kommunikasjonen mellom helseforetaket og kommunen i forbindelse 
med utskriving av pasienter. 

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet: 

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av 
samhandlingsreformen til orientering. 

2. Kommunestyret anbefaler rådmannen å fortsette arbeidet for å redusere 

sårbarhet knyttet til sykepleiefaglig kompetanse ved sykehjemmet ved 
korttidsfravær. 



3. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak for å øke kommunens bruk 
av SiO. 

4. Kommunestyret ber rådmannen invitere samhandlingsdirektøren ved St. 

Olavs hospital til et kommunestyremøte for å orientere om samhandlingen 
mellom kommunen og St. Olavs hospital. 

5. Rådmannen bes rapportere om oppfølgingen av rapporten innen 31.12.2016. 

 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av 

samhandlingsreformen til orientering. 
2. Kommunestyret anbefaler rådmannen å fortsette arbeidet for å redusere 

sårbarhet knyttet til sykepleiefaglig kompetanse ved sykehjemmet ved 

korttidsfravær. 
3. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak for å øke kommunens bruk 

av SiO. 

4. Kommunestyret ber rådmannen invitere samhandlingsdirektøren ved St. 
Olavs hospital til et kommunestyremøte for å orientere om samhandlingen 
mellom kommunen og St. Olavs hospital. 

5. Rådmannen bes rapportere om oppfølgingen av rapporten innen 31.12.2016. 
 

 
 

Sak 21/16 Orientering fra rådmannen 9.6.2016 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 09.06.2016 21/16 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 
 

Behandling: 
Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål. Orientering om startlån gis i utvalgets 
møte i september.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 

 
 
 

  



Sak 22/16 Møteplan for høsten 2016 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 09.06.2016 22/16 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget har møte følgende dager høsten 2016: 

· 7. september 
· 26. oktober 

· 7. desember 

 
 

Behandling: 
Sekretariatet la fram utkast til møteplan. 

 

Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtok følgende møteplan for høsten 2016: 

· 7. september 

· 26. oktober 
· 7. desember 

 

 

 

Sak 18/16 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 09.06.2016 18/16 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 

Sekretariatet la fram dise referatsakene: 

1. Kommunesektorens etikkutvalg om habilitet. 

2. Protokoll fra representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS 25.4.2016. 

 

Vedtak: 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 
 
  



Sak 23/16 Nytt fra utvalgene 9.6.2016 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 09.06.2016 23/16 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Saken fremmes uten innstilling. 
 

 

 
Behandling: 
Medlemmene la fram og diskuterte aktuelle saker. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 

 

 

 
 

Sak 24/16 Oppfølging av vedtak pr. 9.6.2016 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 09.06.2016 24/16 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

1. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere kommunestyret om oppfølgingen 
av rapport fra selskapskontroll av Trønderenergi, jf. sak KST 40/14. 

2. Kontrollutvalget tar oversikten over saker til oppfølging til orientering. 

 

 
 

Behandling: 
Sekretariatet la fram sakene som utvalget har til oppfølging. 

 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere kommunestyret om oppfølgingen av 

rapport fra selskapskontroll av Trønderenergi, jf. sak KST 40/14. 

2. Kontrollutvalget tar oversikten over saker til oppfølging til orientering. 
 

 

 

 
 
  



Sak 25/16 Eventuelt 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 09.06.2016 25/16 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Saken legges fram uten innstilling. 
 

 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker å legge møtet i oktober til Sistranda skole. Følgende 

omforente forslag til vedtak ble lagt fram: 

Sekretariatet bes kontakte rådmannen for å legge øktobermøtet til Sistranda skole. 

 

 
Vedtak: 
Sekretariatet bes kontakte rådmannen for å legge øktobermøtet til Sistranda skole. 
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Formannskapet 

Formannskapet 

 

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 - 2020 - VEDTAK OM HØRING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar å offentliggjøre kommunal planstrategi 2016-2020 i 

30 dager før vedtak i kommunestyret, jamfør Plan- og bygningslovens § 10-1.  

 

 

Vedlegg: 

Kommunal planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 

Samlet kunnskapsgrunnlag 

 

Saksopplysninger:   

Om lovbestemmelsen 

Kravet om planstrategi er forankret i plan- og bygningslovens § 10-1:  

 Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør 

omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, 

herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 

vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra 

statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til 

bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til 

vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets 

behandling. 

 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller 

deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 

Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid 

med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller 

oppheves. (…) 

Prosess 

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i sak 30/16 oppstart av utarbeidelse av kommunal 

planstrategi 2016-2020.  



 

Etter dette vedtaket er det kjørt en administrativ prosess innen virksomheten Strategi og 

utvikling, i rådmannsteam og i lederforum for utarbeidelse av kommunal planstrategi med 

utfordringsbilde og vurdering av rullering av kommunale planer.  

I tillegg ble det sendt ut invitasjon til sektormyndigheter og nabokommuner med oppfordring 

til å komme med innspill til planstrategien. Det kom innspill fra fire aktører. Disse er 

innarbeidet i planstrategien. Kommunal planstrategi er også presentert i kommunens 

planforum.  

 

Utarbeidet planstrategi ligger vedlagt. I tillegg er statistikk og tabeller samlet i et separat 

dokument kalt; Samlet kunnskapsgrunnlag. 

 

Vurdering: 

På bakgrunn av dette tilrådes at Frøya kommune gjør kommunal planstrategi 2016-2020 

offentlig i 30 dager, jamfør plan- og bygningslovens § 10-1, før saken fremmes i 

kommunestyret august 2016.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Nytt kommunalt planhierarki ble vedtatt som en del av kommuneplanens samfunnsdel i 2015. 

Planstrategien har gjennom utfordringsbildet og prioritering av planoppgaver tatt 

utgangspunkt i blant annet planprogram til kommuneplanens samfunnsdel og 

kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Forslag til planstrategi omfatter flere planoppgaver som vil ha ressursmessige konsekvenser, 

uten at det er mulig å tallfeste dette på nåværende tidspunkt.  
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Plan- og bygningslovens § 10-1, om kommunal planstrategi 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 

drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 

planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 

allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal 

gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 

denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 

herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 

valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

Om planstrategi 
Kommunal planstrategi er ikke en plan i seg selv. Gjennom å drøfte utviklingstrekk i kommunen som 

samfunn og organisasjon, skal strategien vurdere og avklare kommunens planbehov for den 

kommende valgperioden. Målet er å vurdere om kommunens planverk har et tilstrekkelig omfang og 

er oppdatert til å møte utfordringene. Man kan også benytte muligheten til å oppheve planer som 

ikke er aktuelle lengre.  

Nasjonale forventninger og regionale føringer 
Kommunene skal i sin planstrategi legge nasjonale forventninger og regionale føringer til grunn for 

avklaring av kommunens planbehov.  

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 

12.juni 2015. De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen 

forventer kommunene skal legge særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. Disse føringene 

er mest aktuelle for Frøya kommune: 

Planlegging for gode og effektive planprosesser: 
 Baserer planforslag og beslutninger på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag 

 Sikrer tidlig medvirkning og involvering av allmennheten, berørte myndigheter, parter og interesseorganisasjoner 

 Bruker regionalt planforum aktivt 

 Statlige myndigheter og fylkeskommuner vektlegger det lokale selvstyret 

 Tar i bruk muligheter for prioriteringer og forenkling som ligger i PBL 

 Oppdaterer overordnede planer, unngår flere plannivå enn nødvendig, hensiktsmessig detaljering 

 Bruker muligheten for parallell plan- og byggesaksbehandling 

 Sikrer effektiv behandling av private planforslag 

 Sikrer enkel tilgang til digitale plandata med digitalt planregister, bruker digital plandialog og plan- og 

byggesaksbehandling 
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Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
 Legger vekt på reduksjon av klimagassutslipp, energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og 

lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester 

 Tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling 

 Sikrer utarbeiding av risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir godt kunnskapsgrunnlag for å 

forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold 

 Tar særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og fremtidige klimaendringer 

 Identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar 

disse i kommunal planlegging 

 Fylkeskommunene og kommunene samarbeider om planlegging for verdiskaping, bærekraftig næringsutvikling 

og innovasjon i partnerskap med næringslivet og regionale/lokale aktører 

 Det settes av tilstrekkelig areal for næringsutvikling som ivaretar næringslivets behov, og som er lokalisert ut fra 

hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Sikrer viktige jordbruksområder og legger til rette for nye og grønne næringer i tilknytning til jordbruk/skogbruk 

 Sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot 

miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Arealbehovet ses i en regional sammenheng 

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
 Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekkene i 

transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken 

 Legger til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal, og 

transportplanlegging 

 Sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og 

sikrer sammenhengende gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet 

 Potensiale for fortetting og transformasjon utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk 

 Aktivt bidrag i arbeidet med konseptvalgutredninger og statlige planer for store samferdselstiltak 

 Tilrettelegger for effektive prosesser og rask behandling for samferdselstiltak 

 Bidrar til at godsterminaler og havner prioriteres i planleggingen, og at disse utvikles som effektive 

logistikknutepunkter 

 Har en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk for å skape et godt og levende bymiljø. Kommunene tilrettelegger for 

etablering av boliger, arbeidsplasser, handel, service og sosiale møteplasser i sentrum. Et forpliktende samarbeid 

mellom kommunen og privat næringsliv bør vektlegges. Arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og 

grønne elementer tas aktivt i bruk som ressurser i sentrumsutviklingen 

 Sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning 

 Tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen ved å sikre 

sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og 

nærfriluftsliv 

 Legger prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse 

 

Klima og miljø 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging kommer med anbefalinger om hva 

planleggingen bør omfatte: 

 Informasjon om klimagassutslipp i kommunen fordelt på kilder/sektorer. Alle kilder som innebærer direkte utslipp 

av klimagasser innenfor kommunens grenser, bør inkluderes. 

 Informasjon om energisystem, energiforsyning og forbruk av energi innen kommunens grenser, herunder tilgang 

på miljøvennlige energiressurser.  

 Fremskrivning av utslippene i kommunen om det ikke gjennomføres nye tiltak, forventet etterspørsel etter energi 

og forventet ny energiproduksjon. Fremskrivningsperioden bør være minst ti år. 

 Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner.  

 Ambisiøse mål for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunal bygningsmasse og i 

kommunen for øvrig. 

 Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging. 

Tiltakene/virkemidlene bør i størst mulig grad være koplet til oppnåelse av de målene som er satt av kommunen.  
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 Utredning av virkemidler som tenkes benyttet for å nå målsettingene. 

 Handlingsplan med en tydelig ansvarsfordeling for oppfølging av klima- og energiplanene. 

Paris-avtalen 
 Skal begrense den globale oppvarmingen til et sted mellom 1,5 og 2 grader.  

 Verdens utslipp av klimagasser skal reduseres så raskt som mulig. 

 Innen utgangen av århundret er målet karbonnøytralitet - en balanse mellom menneskeskapte CO2-

utslipp og opptak av CO2 i naturen. 

 Alle land skal legge fram klimamål for FN og opp-skalere dem hvert femte år. 

 Hvert femte år skal FN vurdere hvordan verden ligger an i forhold til å nå temperaturmålet.  

 Årlig klimastøtte til fattige land skal være på minst 100 milliarder amerikanske dollar fra 2020.  

 Inneholder også et rettferdighetsprinsipp om at rike land har et ansvar for å kutte utslippene raskere enn 

fattige land. 

Regionale føringer og samarbeid 
Felles Regional planstrategi for Sør- og Nord-Trøndelag har vært ute på høring. Denne legger opp til 

utarbeidelse av en felles fylkesplan. Fylkesplanen vil koordinere strategier for ulike enkelttema, 

redusere antall planprosesser og harmonisere planstrukturene i fylkene.  

Regional strategi for arealbruk 2014-2024 ble vedtatt av Fylkestinget 17.06.14. Dokumentet omfatter 

arealpolitiske prinsipper relatert til by/tettsted og kystområder. Strategien vil være et grunnlag for 

tidlig dialog om arealbruken for å gi raskere planprosesser og bidra til en mer langsiktig og 

forutsigbar arealforvaltning.  

Interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag ble vedtatt i strategigruppa i Kysten er klar 16.mars 

2015. Strategigruppa anmoder kommunene (deriblant Frøya kommune) å legge dette dokumentet til 

grunn for sin egen arealplanlegging. Slik dokumentet foreligger nå, er det ikke juridisk bindende for 

kommunene.  

Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag er nå ute på høring, og vil gi kommunene 

regionale føringer innenfor området når den er vedtatt.  
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Befolkning 
Befolkningssammensetning, levekår og bosettingsmønster, er indikatorer som berører utgiftsbehovet 

til kommunen. For å gi innbyggerne et minimumsnivå av tjenester, er en viss andel av kommunens 

finansiering knyttet til dette. Frøya kommune er definert til å ha middels bundne kostnader ut fra 

demografi og geografi. 

Befolkningsutvikling 
Frøya kommune hadde en svak nedgang i antall innbyggere i perioden 2000 – 2007. Fra 2007 har det 

vært en jevn høy vekst med en økning på 519 personer i hele perioden. Dette tilsvarer en 

befolkningsvekst på 11,2 % fra 2000 - 2015. Fra 2007 var det en kraftig økning i vekstraten for landet, 

men enda høyere for Frøya. 

Befolkningsveksten er sammensatt av fødselsoverskudd og netto tilflytting. Perioden 2000 – 2007 

viser et forholdsvis stort fødselsunderskudd, mens det fra 2008 – 2014 er et gjennomsnittlig 

fødselsoverskudd 3,29 barn. Det er stor variasjon i fødselstallene fra år til år. Faktorer som påvirker 

tilflyttingen til Frøya er sysselsetting, utvikling i næringslivet og boligutbygging. Tallene viser stor 

netto tilflytting fra 2007 og det er fra dette året befolkningsveksten startet for fullt. 

Demografi  

Befolkningssammensetning og utgiftsutjevning 
Det er særlig fem aldersgrupper i befolkningen som har behov for mange kommunale tjenester. 

 Gruppen 1-5 år har behov for blant annet barnehageplass og helsestasjonstjenester.  

 Gruppen 6-12 år er elever i barneskolen. 

 Gruppen 13-15 år er elever i ungdomskolen. 

 Gruppen 55-67 år forskning viser at behovet for helse- og omsorgstjenester vil bli størst 

her. 

 Gruppen 80 år og over er de som har mest behov for institusjonstjenester, 

omsorgsleiligheter, matombringing og andre hjemmebaserte tjenester. 

Disse aldersgruppene vil derfor bli viet ekstra oppmerksomhet når det gjelder alderssammensetning 

og befolkningsprognoser. 

 Fødselstallene viser små variasjoner fra år til år. Små variasjoner gjør prognosene for 

behovet for barnehageplasser forholdsvis sikre. Aldersgruppen 1 – 5 år er definert som 

barn i barnehagealder. Denne gruppen har hatt en forholdsvis stor vekst siden 2009. 

 Antall barn i skolealder, 6 – 12 år er barn som går på småtrinnet og mellomtrinnet. 

Denne gruppen har hatt en nedgang i antall barn siden 2009. Gruppen 13 – 15 år er barn 

som går på ungdomstrinnet. Denne gruppen har hatt en forholdsvis stor nedgang siden 

toppen i 2012. Totalt har skolebarn i alderen 6 – 15 år hatt en nedgang på 48 i perioden. 

 Ungdommer i alderen 16 – 19 år har hatt en forholdsvis høy økning i perioden. 

 Gruppen i arbeidsdyktig alder 20 – 66 år står for den største relative veksten i perioden 

med i alt 362 personer. Mye av denne økningen kan tilskrives næringslivets rekruttering 

av arbeidskraft, hovedsakelig fra utlandet. 

 Utviklingen i de eldre i aldersgruppene 67 – 79 år og 80 – 89 år har vært forholdsvis stabil 

i hele perioden. 
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 Den eldste aldersgruppen 90 år og eldre har vært stabil frem til 2012, mens vi fra 2013 

har en økning fra 37 til 48. 

 Sammenliknet med andre kommuner, fylket og landet for øvrig har Frøya størst andel 25-

66 år og 80 år og over. 

Befolkningsframskrivinger 
I SSB sine prognoser for nasjonale utviklingstrekk i befolkningen forventes det at: 

 Personer over 67 år fordobles frem mot 2060 

 Forventet levealder øker 

 I 2060 er hver femte innbygger i Norge minst 70 år gammel 

 Flyttemønster blir omtrent som de siste 5 år 

 Etter hvert redusert innvandring 

SSB har laget prognoser med ulike variabler og siste prognose ble offentliggjort 17. juni 2014. Neste 

publisering blir 21. juni 2016.  

Siden Frøya kommune de senere år har passert «Høy-alternativet» for befolkningsutvikling, velger vi 

fortsatt å benytte dette alternativet. I alternativet inngår høy fruktbarhet, høy utvikling i levealder, 

høy innenlands flytting og høy netto innvandring. 

Framskrivinger yngre årsklasser 

Framskrivingene viser at vi får størst økning i barn 1-5 år og 6-12 år. Barn 13-15 år øker frem til 2024 

og avtar noe frem til 2027. 

 For barnehage er det moderate behovsendringer frem mot 2040. 

 Elevtallet i barneskolen vil øke med 213 fra 2015 til 2040. 

 Ungdomstrinnet får en liten nedgang frem til 2020 for deretter å øke med 62 elever frem 

mot 2040. 

Framskrivinger eldre årsklasser 

Det er i aldersgruppen 67-79 år vi får den største økningen, mens vi i aldersgruppen 80-89 år og 90 år 

eller eldre holder et forholdsvis stabilt nivå frem til 2025. 

På kort sikt kan vi anta at vi får en liten behovsvekst innen pleie og omsorg siden den største veksten 

er blant de yngste eldre. 

På lengre sikt ser vi at den sterke utviklingen i aldersgruppen 67-79 år fortsetter. I tillegg får vi en 

betydelig økning i aldersgruppen 80-89 år og en moderat økning i aldersgruppen 90 år eller eldre. 

Befolkningsstruktur 

Befolkningsstruktur, bosettingsmønster og levekår inngår i de variablene som staten legger vekt på 

når kommunenes utgiftsbehov skal vurderes i inntektssystemet. 

Frøya har den laveste andelen skilte og separerte i forhold til de andre. Vi har også den laveste 

andelen enslige innbyggere 80 år og over. Frøya og Hitra har den høyeste andelen fødte barn pr. 

1000 innbyggere. Andelen døde pr. 1000 innbyggere er høyest for kommunegruppe 3 og Frøya. 
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Frøya kommune har den desidert største netto innflyttingen i forhold alle andre i 

sammenligningsgruppen. 

Innvandrerbefolkningen* har hatt en kraftig økning i Frøya de senere årene og har desidert størst 

andel sammenlignet med de andre. Arbeidsinnvandring er hovedårsak til den høye andelen for Frøya 

kommune. *Innvandrere omfatter førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjons innvandrere. 

Frøya kommune har et ekspansivt næringsliv der størsteparten er relatert til oppdrettsnæring og 

andre næringer tilknyttet havbruk. Frøya har den laveste andel av befolkningen som pendler ut av 

kommunen og andel arbeidsledige 30-74 år. Bare Hitra har lavere andel arbeidsledige 15-29 år. 

Frøya har liten andel av befolkningen som bor i tettsteder og har høyest gjennomsnittlig reisetid til 

kommunesenteret. 

Levekår og befolkning 
Folkehelse og medvirkning 
Frøya kommune har utarbeidet en samlet oversikt over folkehelsa i kommunen i 2015. Denne 

oversikten peker på utfordringer, årsaker, konsekvenser og muligheter innenfor folkehelsearbeidet. 

Denne har vært grunnlag for utarbeidelse av planstrategien. I tillegg har kommunen gjennomført 

Ungdata-undersøkelse (2015) og Barnetråkk (2015).  

Ungdata-undersøkelsen fra mars 2015 viste at ungdommene på Frøya har et høyere alkoholforbruk 

med tidligere debut enn landsgjennomsnittet. Dette kan sies å være et «distriktsfenomen». 

Kommunen er MOT-kommune, som blant annet jobber med rusforebygging. I tillegg oppga 

ungdommene høyere erfaring med kjøring av motorisert kjøretøy i beruset tilstand enn kommuner i 

resten av fylket. Frøya kommune har pr.d.d. ikke gyldig Trafikksikkerhetsplan eller ruspolitisk 

handlingsplan. I etterkant av Ungdata-undersøkelsen inngikk kommunen i et forpliktende samarbeid 

med Trygg Trafikk, med mål om å bli sertifisert som Trafikksikker kommune. Dette arbeidet er nå i 

gang. Barnetråkk er brukt som kunnskapsgrunnlag inn i planprosessen ved revidering av 

kommunedelplanen Sistranda.  

Prosessen rundt utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel, samt Ungdata-undersøkelsen og 

Barnetråkk, har gitt kommunen gode erfaringer i forhold til medvirkningsprosesser. Dette vil 

videreføres i videre planprosesser i kommunen.  

Helse og velferd 

Frøya kommune gjennomførte 2015 et prosjekt angående Morgendagens omsorg. Prosjektet ser på 

en omlegging av pleie- og omsorgstjenestene på bakgrunn av den demografiske utviklingen vi vil få i 

årene fremover. Det er foretatt utredninger og vurderinger av satsningsområder innenfor sektoren. 

Disse ble vedtatt i kommunestyret februar 2016.  

Frøya kommune har de senere år hatt en stor satsning på kultur og idrett. Frøya kultur- og 

kompetansesenter er bygd og Helhetlig idrettspark er under bygging. Målet med denne satsningen er 

å bedre folkehelsa og styrke bolyst, samt gjøre Frøya kommune attraktiv for tilreisende. Frøya 

kommune gjennomførte 2013 Verdsetting og kartlegging av friluftsområder. I kommuneplanens 

samfunnsdel fremheves under Natur, miljø og klima og Levekår og folkehelse kommunens satsning 

på friluftsliv, formelle og uformelle møteplasser, samt arenaer for organisert og uorganisert aktivitet. 

Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-2017 
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omhandler ikke satsningen på Helhetlig idrettspark. Kommunens Friluftsplan er fra 1995. Denne ble 

vedtatt rullert i forrige planstrategi, dette er ikke påbegynt.  

Oppvekst 

Vi er en god kommune for barn å bo i og det finnes mange tilbud til barn, og flere vil vi få etter hvert 

som helhetlig idrettspark står ferdig. Vi må skape de beste skolene og vi må jobbe for, samt skape et 

renomme for at Frøya er best på oppvekst i Norge. Frøya har gjennom flere år kommet lavt ut på 

Kommunebarometeret innen oppvekstsektoren, særlig innenfor nasjonale prøver på ungdomstrinn, 

grunnskolepoeng og eksamensresultater. Den økende befolkningen setter press på 

oppvekstsektorens kapasitet. Det er nå utbygd to oppvekstsenter for å ta høyde for denne veksten. 

Det er full barnehagedekning i kommunen. En oppdatert Skolebruksplan vil være et 

beslutningsgrunnlag for langsiktig planlegging i kommunen.   

Miljø og klima 
Næringsgrunnlaget på Frøya er basert på gode naturgitte forhold og det er viktig med fokus på 

bærekraft og ansvarlig forvaltning.  

Målet for klima- og energiplanlegging er å gjennomføre tiltak som gir resultatet i form av reduserte 

klimagassutslipp. Kommunene har viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og oppnå 

energieffektivisering og -omlegging. Disse virkemidlene samordnes gjennom kommunenes klima- og 

energiplanlegging som er forankret i Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. De 

fleste kommuner har en klima- og energiplan. Det har nå kommet flere nye internasjonale, nasjonale 

og internasjonale føringer innenfor området.  

Frøya kommunes Energi- og klimaplan ble utarbeidet i 2010, og tar ikke inn over seg de nyeste 

føringer innenfor området. I kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 2015, er rullering av Energi- og 

klimaplan en del av målene innenfor Natur, miljø og klima.  

Vi har også utfordringer i forbindelse med plassering av løsøregjenstander og ulovlige avfallsplasser. 

Kommunen er forurensningsmyndighet. Det kan ses på muligheter til å utarbeide retningslinjer på 

dette området, eventuelt ha et prosjekt i forhold til utfordringen.  
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Samfunnssikkerhet og beredskap 
Frøya opplevde 29.-30.januar 2014 en dramatisk brann. En samlet innsats fra kommunens 

virksomheter, nødetater, frivillige, næringsliv, forsvaret, eksterne redningstjenester, Kystvakta, 

Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors og flere, gjorde at konsekvensene ble av brannen ble 

minimale i forhold til utfordringsbildet. På bakgrunn av erfaringene under og etter brannen, 

gjennomførte kommunen i 2015 en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i samarbeid med 

nabokommunen Hitra. Helhetlig ROS dannet videre grunnlag for revidering av plan for kommunal 

beredskapsledelse (Beredskapsplan) i 2015. Helhetlig ROS og Beredskapsplan skal danne grunnlag for 

de enkelte virksomhetenes ROS og beredskapsplan.  

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder følgende føringer for samfunnssikkerhet og beredskap: 

 Ha god beredskap mot aktuelle kriser og uønskede hendelser. 

 Kommunens planer for overordnet krisehåndtering og virksomhetenes beredskapsplaner holdes oppdatert til 

enhver tid. 

 Den kommunale beredskapsledelsen skal øve hvert år. 

 Risiko- og sårbarhetsanalyser utføres hver planperiode i samarbeid med viktige samfunnsaktører. 

 Kommunal beredskapsplan og virksomhetenes beredskapsplaner lagres samlet i et beredskapsrom. 

 Frøya skal satse på holdningsskapende arbeid, med særlig fokus på trafikksikkerhet og kriminalitetsforebyggende 

arbeid.  

Næring og sysselsetting 
Frøya kommune i en unik posisjon med vårt næringsliv. Vi har et titalls til dels store bedrifter som har 

sine hovedkontor, ledelse og eiere i Frøya kommune. Hver enkelt av disse bedriftene kunne ha vært 

hjørnesteinsbedrifter i større samfunn enn Frøya.  

I 2015 er det, ifølge NHO 2537 sysselsatte innbyggere i Frøya kommune. Det tilsvarer en 

sysselsettings-andel på 82,3 % av arbeidsstyrken. Landsgjennomsnittet ligger på 76,2 %, og i fylket er 

Frøya kun forbigått av Røros (91,4 %) og Trondheim (88,6 %).  

Frøya har et næringsliv som er preget av industri som er avledet av oppdrettsnæringen. Slik sett har 

vi en sårbar næringsstruktur da de i veldig stor grad er avhengig av hvordan det går i 

oppdrettsnæringen, men de utgjør også i større grad egne «næringer» som går inn i markeder 

utenfor Norge.  

Kompetanse 

Et sentralt spørsmål i utdannings- og arbeidsmarkedspolitikken er om vi utvikler nok og riktig 

kompetanse for framtidens arbeidsliv. Folkehelseprofilen for Frøya kommune viser over flere år at vi 

har et lavere utdanningsnivå enn nabokommunen, fylket og landet for øvrig. Selv om det gjøres en 

rekke kartlegginger og framskrivninger på dette området, er det stor usikkerhet om hva slags 

kunnskap og kompetanse som har størst betydning og på hvilke områder. Kompetansebehovet er 

også noe som endrer seg over tid og tilgangen på kompetanse endrer seg ut fra de konjunkturer som 

for øvrig skjer i landet. Frøya kommune er i gang med kompetansekartlegging av arbeidsinnvandrere 

og andre tilflyttere i kommunen.  

Rekruttering til offentlig sektor har i flere år vært utfordrende, særlig innen oppvekst og helse. 

Innenfor oppvekstsektoren ser det ut til at denne trenden er i ferd med å snu. På bakgrunn av den 

demografiske utviklingen, vil behovet for rekruttering av ansatte innenfor helsesektoren øke. 
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Tilpasset videregående opplæring for nye elevgrupper, som arbeidsinnvandrere og flyktninger kan 

bidra til å løse noe av rekrutteringsutfordringene. Prosjekter som f.eks. Menn i helse kan også bidra.  

Vårt næringsliv har behov for et vidt spekter av kompetanse på ulike nivå. De videregående skolene i 

regionen har svart på denne utfordringen, og utviklet studietilbud tilpasset både sjøbasert og 

landbasert drift. I tillegg er det mye kompetansebygging internt i selskapene. Til nå har ikke 

havbruksnæringen og avledede næringer rekruttert veldig mange med høyere utdannelse, men dette 

ser nå ut til å være i endring. Det har vært utfordringer med å få søkere til studiespesialiserende 

studieretning i kommunen. Rekrutteringen til næringen er god, med fulle klasser i videregående 

skole, mange som vil være lærlinger og etterhvert pågang fra flere ulike studieretninger av studenter 

som vil jobbe innenfor havbruk. I tillegg til kompetanse «på merdkanten» har vi også bruk for annen 

kompetanse for å kunne beholde hovedkontorene på Frøya og for øvrig ha et variert næringsliv. For å 

gjøre seg mer attraktiv på arbeidsmarkedet for relevant kompetanse er Blått kompetansesenter et 

viktig drivhjul. Vi bør imidlertid ikke lukke øynene for utfordringene med å skape kompetanse som er 

relevant utenfor «merdkanten». 

Nye næringer 

Et fokus på et variert og robust næringsliv vil gjøre kommunen mindre sårbar for strukturendringer 

og konjunkturer. Dette kan blant annet være å utvikle satsing på reiseliv gjennom bevare, synliggjøre, 

formidle og bruke kulturarven gjennom å skape opplevelser og utnytte Frøyas naturgitte fortrinn.  

Frøya kommune kan by på et spennende og eksotisk reisetilbud. Det har lenge blitt sagt om øyrekka 

at «Øyrekka er gullrekka». Slagordet er et resultat av besøkendes opplevelser i øyrekka. I tillegg har 

Fast-Frøya flere flotte attraksjoner som for eksempel Titran med Stabben fort, Gaustadbrygga og 

utsikt til Sletringen fyr, samt små og store attraksjoner rundt om i alle de aktive grendene på hele 

Frøya. Frøya har mye å by på kulturelt og i reiselivssammenheng! Vi ser at reiselivsnæringen på Frøya 

har et potensiale til å vokse og skape flere arbeidsplasser og flere tilbud til turister. 

For å skape nye arbeidsplasser som ikke er direkte avledet av oppdrett, bør man se på hva som ligger 

av unyttede ressurser blant annet i havet. Som eksempel har vi tradisjonelt hatt høsting av tang og 

tare. Nå ses det også mot det å dyrke alger til konsum som tilsetningsstoff og som råstoff til 

bioenergi. Forskningsmiljøene i regionen jobber intenst med tema rundt dyrking og anvendelse av 

tang og tare. Kommersielle aktører er allerede i gang. Nye næringer som dyrking av alger vil kreve 

arealer. I tillegg ønsker kommunen ivaretakelse av fiskeri og landbruk. I 2015 var det registrert 94 

personer med fiske som hovednæring, en nedgang fra 2014 på 9. Det var registrert 31 med fiske som 

tilleggsnæring, en nedgang på 2. Frøya er fortsatt Sør-Trøndelags viktigste fiskerikommune, med 99 

registrerte fiskefartøy, men det er en nedgang fra i fjor på 19.  
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Transport og infrastruktur 
I dag etterlyser næringslivet en raskere vei til Trondheim enn det som allerede er etablert. De 

etterspør en direktebåt fra Siholmen til Trondheim med 2 -4 avganger daglig med en reisetid på 1,5 

timer. Vi må også sørge for at vi har et godt tilbud til øyrekken, slik at vi kan ha en levende øyrekke 

med bosetting.  

Frøya kommune har mange bebodde øyer uten fastlandsforbindelse: Sula, Bogøy, Mausund, 

Gjessingen, Sørburøy og Sauøy. Videre har vi Halten og Inntian som har et relativt stort antall 

fritidsbeboere.  Det er derfor viktig å få etablert tilfredsstillende båt- og ferjeløsninger, både for 

person- og godstrafikk.  

Statens vegvesens statistikker viser at Frøya gjennom flere år har hatt en høyere ulykkesfrekvens i 

yngre aldersgrupper enn resten av fylket. Det er iverksatt forebyggende tiltak som «Hjem-for-en-50-

lapp». Ungdommene på Frøya har gjentatte ganger etterlyst bedre kollektivtilbud for å kunne 

benytte seg av aktivitetstilbud på ettermiddags/kveldstid. Frøya kommune er i gang med sertifisering 

som Trafikksikker kommune.  

Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging skal sikre at arealbruk og 

transportsystem utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, 

miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og boligmiljø, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. Frøya kommune har som mål å arbeide aktivt for realisering av gode og framtidsretta 

kommunikasjonsløsninger mot Trondheim, og for andre samferdselstiltak som er viktige for 

kommunen og regionen. Kommunen vil også ha som mål å legge til rette for brukertilpasset, 

miljøvennlig og trafikksikre kommunikasjonsløsninger.  

Videre er det overordnet viktig å heve veistandarden i hele kommunen og sikre gods- og 

persontrafikk på en effektiv og trafikksikker måte.  «Lakseveien» er utfordrende for laksetransporten. 

Med de vekstprognosene som er ventet for laks vil dette by på store utfordringer i fremtiden. Frøya 

kommune klarer ikke alene det produksjonsløftet av laks og andre arter som er forespeilet. Vi må ha 

hjelp fra sentrale myndigheter for å løfte oss i forhold til blant annet infrastruktur. Hitra kysthavn og 

transportselskapet Blue Water jobber med å få til et system for sjøtransport av laks ned til Danmark 

og derfra videre til kontinentet. Hvis dette lykkes vil man på sikt redusere trafikken på «Lakseveien» 

betraktelig, men fremdeles vil mye av transporten skje på landveien slik at utfordringene vil fortsatt 

være der. I tillegg må vi sørge for at vi har et tilbud til de som driver næringsaktivitet i øyrekken. De 

må ha mulighet for å frakte varer inn og ut på en effektiv måte. 

Bredbånd 

Frøya kommune ønsker en progressiv utvikling mot digitale løsninger internt i kommunen og ut til 

befolkningen, samt å være en pådriver for videre infrastrukturutbygging. Dette er også i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel. Samhandling vil være viktig i et slikt arbeid, i forhold til øvrige 

offentlige og private tjenesteytere, og i tett dialog med våre tjenestemottakere.  
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Langsiktig arealbruk 
Om kommuneplanens arealdel 
Gjeldende arealplan ble vedtatt 15.02.2011. Denne arealplanen omfatter både land- og sjøareal i 

Frøya kommune. Revisjonen fra 2011 omfattet og erstattet kommuneplanens arealdel fra 2001, 

Kystsoneplanen fra 1999 og ulike kommunedelplaner. Kommuneplanens arealdel ble ikke vedtatt 

rullert i planstrategien 2012-2016. 

Boliger 

Frøya kommune har de senere år opplevd en sterk befolkningsøkning. Dette gjør at behovet for 

regulerte boligområder er stort. Gjennom kommuneplanens samfunnsdel ble det lagt føringer for at 

kommunen skal legge til rette for variert- og mangfoldig boligutbygging for å utvikle seg i takt med 

befolkningsveksten. I tillegg ønsker man å styrke sin posisjon som fritidsboligkommune.  

Mangel på boliger er en kritisk faktor som er viktig for å utløse verdiskaping. Leiemarkedet er trangt 

og det er kostbart å utløse bygging av nye boliger. Det hindrer utvikling og tilflytting i kommunen vår.  

Det er jobbet en del med denne problematikken fra kommunen sin side, og private aktører har tatt 

ansvar og bygd mange boliger de siste årene på Sistranda og Hammarvika. Men enda har vi mangel 

på bolig til de som allerede er her, og det må bygges med tanke på den veksten som kommer. Det er 

blant annet stort press på utleieboliger, både for studenter, kommunens egne ansatte og i forhold til 

næringslivets behov. Vi må imidlertid legge til rette for at boligbygging er mulig utenfor disse 

områdene. Vi må by på det spesielle vi har her ute med nærheten til sjø og natur.  

Sjøareal 

Tilgang til og optimal utnyttelse av egna lokaliteter er avgjørende for at havbruksnæringa skal nå 

målet om økt sjømatproduksjon og at de avledede næringene også har vekstmuligheter. I tillegg er 

gode arealplaner viktig for å gi næringsaktører og beboere i et område forutsigbare rammer. Ofte 

viser planprosessene at gode oppdrettsplasser og gode fiskeplasser er sammenfallende. Rullering av 

arealplaner må ta hensyn til det behovet kysten har for samspill mellom de ulike interessene. Det er 

viktig at en klarer å skille mellom overlappende interesser og faktisk konflikt under utarbeiding av 

planene. 

Havbruksnæringa og fiskerinæringa har i flere sammenhenger gitt signaler på at man ønsker en 

snarlig rullering av planen som omhandler sjøarealene. Dette for å avklare og dempe konfliktene 

rundt bruk av arealer som er av felles interesse for næringene.  

Landbruk 

Frøya har tradisjonelt hatt kombinasjonsjordbruk, noe som fortsatt er vanlig. Nesten 90 % av 

jordbruksforetakene driver med sau. Tallet vinterfora sau er stigende. I 2015 var det omtrent 3400 

vinterfora sau fordelt på 41 besetninger. Frøya har tre bruk som driver med melk- og 

kjøttproduksjon. Jordbruk er en viktig bidragsyter til opprettholdelse av kulturlandskapet. Frøya er en 

av kommunene i landet med høyest andel økologisk areal. Dyrka jordbruksareal var i 2014 vel 6400 

dekar. I tillegg blir et betydelig utmarksareal brukt til beite.  

Mineralressurser 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)bemerker at Frøya kommunes arealdel ikke inneholder en 

grundig vurdering av ressurssituasjonen eller behovet for mineralske ressurser i kommunen. Den 

regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode 
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mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta miljø- og samfunnshensyn. Dette i tråd med 

nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. DMF anbefaler at en kartlegging av 

ressurstilgang og behovet for mineralressurser inkluderes ved neste revidering av kommuneplanens 

arealdel.   

Strandsone 

Administrasjonen har gjennom flere år oppfattet politiske signaler på at man ønsker en 

differensiering av forvaltning av strandsonen i kommunen. Bakgrunnen for dette ønsket er blant 

annet å kunne tilby attraktive tomter for innbyggerne. Kommunens geografi gjør også dette 

nødvendig for å kunne ha bosetning i hele kommunen. Det var 9 dispensasjoner fra forbud mot tiltak 

mv. langs sjø og vassdrag i 2015. En differensiert forvaltning av strandsonen med oppdatert planverk 

vil skape en tydeliggjøring av bruk og vern av strandsonen. 

Næringsareal 
Frøya har flere store næringsområder. De største er på Nordskag, Nesset og Nordhammarvik. Disse 

arealene har pr.dd. ikke ledig kapasitet, da de er utbygd eller det foreligger avtaler om 

utbygging/opsjoner. Skarpneset næringsområde er ferdig regulert, men vil ikke bli utbygd før det 

foreligger konkrete planer for utbygging. Gjennom rullering av kommunedelplan for Sistranda er det 

foreslått en utvidelse av Nordhammarvik med utfylling i sjø. Det har vært politisk fokus på 

tilrettelegging av næringsarealer ikke direkte tilknyttet sjø de senere år.  

Dispensasjoner  

Tallene for ordinære dispensasjonssaker i årsrapporten inkluderer dispensasjoner fra 

kommuneplanens arealdel, kommunedelplan og reguleringsplaner. Frøya kommune har et høyt 

antall dispensasjonssaker i forhold til andre kommuner. Fylkesmannen mener at fastsetting av 

byggegrense mot sjø og behovsvurdering av antall småbåthavner er viktige grep i forhold til 

strandsoneforvaltningen innarbeidet i kommuneplanens arealdel. Tolkning av bestemmelser i dagens 

arealplan er utfordrende, og kan være en del av årsaken til det høye antall dispensasjoner. 

Administrasjonen opplever at bestemmelsene ikke er utdypende nok eller ikke i tråd med dagens 

ønsker og behov.  
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Kommunereformen og interkommunalt samarbeid 
Frøya kommune har flere interkommunale samarbeid. Sommer/høst 2015 ble det gjennom ført en 

evaluering av det interkommunale samarbeidet innenfor helse og omsorg med Hitra kommune. Etter 

denne evalueringen er flere samarbeid avsluttet. En av tilbakemeldingene i evalueringen var at det 

opplevdes utfordrende at det ikke fantes felles planverk for de interkommunale tjenestene. For et 

eventuelt senere samarbeid vil det være viktig å få dette på plass.   

Det er gjennomført utredning for ulike sammenslåingsalternativer i forbindelse med arbeidet rundt 

kommunereformen. Hvis en sammenslåing blir aktuell vil disse være med å danne 

kunnskapsgrunnlag for videre arbeid. Ved en eventuell sammenslåing vil det bli aktuelt å se på felles 

planstrategi og felles planverk.  

Regionalt har Trøndelagsutredningen som omhandler sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune vært ute på høring. Frøya kommune har gjennom Regionsrådet for Orkdalsregionen 

gitt positiv høringsuttalelse. Fylkestingene vil behandle saken i løpet av 2016.  
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Vurdering av kommuneplanens samfunns- og arealdel 
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 (samfunnsplanen) ble vedtatt juni 2015. Prosessen med 

rullering gikk over 1,5 år. I planprogrammet ble hovedutfordringene påpekt i teksten over 

omhandlet. Dette dannet grunnlag for fire satsningsområder; 

 Levekår og folkehelse 

 Natur, miljø og klima 

 Samfunn, næring og kultur 

 Organisasjonen Frøya kommune 

 Planen var gjenstand for en omfattende medvirkning fra innbyggere, politikere, interessenter og 

sektormyndigheter gjennom visjonsprosess, høring, folkemøter, fremtidsverksted og gjestebud.  Det 

var en uttalt intensjon gjennom hele planprosessen at planen skulle bli et anvendelig arbeidsverktøy 

for samfunnsutviklingen.  

Frøya kommune er nå inne i en prosess hvor man implementerer samfunnsplanen i organisasjonen, 

blant annet gjennom å gi føringer i underordnet planverk og bruk i politiske saksfremlegg. 

Samfunnsplanen er gjennomgått i kommunens lederforum for å kunne benyttes som virksomhetenes 

styringsverktøy med konkretisering av tiltak, samt var en naturlig del av politikeropplæringen høsten 

2015. På bakgrunn av dette vurderes det at Frøya kommune ikke trenger en ny rullering av 

kommuneplanens samfunnsdel i inneværende valgperiode.  

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) for Frøya kommune ble vedtatt 2011. Antall 

dispensasjonssaker har vært høy de siste årene. Frøya er en kommune i sterk utvikling, både 

befolknings- og næringsmessig, som påpekt i teksten over. Dette medfører også et press på arealene. 

Det er derfor viktig at Frøya kommune har en arealplan som tar høyde for veksten, både i forhold til 

bruk og vern av områdene til land og til sjøs. Samfunnsplanen gir føringer for forvaltning av arealene 

og vil benyttes i arbeidet. Under forrige rullering ble Kystsoneplanen inkludert i arealplanen.  Det er 

ønskelig at dette videreføres.  

Frøya kommunes planhierarki 

 

Nivå 1 

Nivå 2 

Nivå 3 
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Foreslått rullering 
På bakgrunn av kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde forslås følgende rullering i inneværende 

valgperiode: 

 

Planer etter Plan- og bygningsloven  
Dette er planprosesser som gjennomføres etter lovkravene i Plan- og bygningsloven. Dette omfatter 

planer i nivå 1 og 2 i planhierarkiet. 

 

PLAN VEDTATT FORESLÅS RULLERT 

KOMMUNEPLANER    
KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL 

2015 Nei 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011 2016-2018 
KOMMUNEDELPLAN FOR 
SISTRANDA 

Under arbeid, planlagt vedtatt 
2016 

Nei 

 

Temaplaner 
Dette omfatter planer som ligger i nivå 3 i kommunens planhierarki. Disse omfatter konkretiseringer 

gjennom mål og tiltak for spesifikke områder. Man har her valgt å ikke inkludere reguleringsplaner. 

Dette fordi reguleringsplaner ofte initieres av private aktører. 

Temaplanene er ikke omfattet av prosesskrav til planarbeid fra Plan- og bygningsloven. Dette vil si at 

man ikke har krav om høringer, medvirkningsprosesser eller politisk vedtak av plan. Det er allikevel et 

ønske at man hvor dette er naturlig innenfor temaet, innbyr til medvirkning. I tillegg ønskes at 

planene fremmes politisk som orienteringssaker. Dette for å gi politisk nivå innsikt i og holde de 

oppdatert i det administrative arbeidet som gjøres.  

 

PLAN VEDTATT FORESLÅS 
RULLERT/OPPHEVET 

SEKTOR- OG TEMAPLANER   
RAMMEOMRÅDE RÅDMANN   
IKT PLAN FRØYA KOMMUNE 2015-2018 2015 Nei 
PLAN FOR KOMMUNAL 
BEREDSKAPSLEDELSE 

2015 Rulleres administrativt 
ved behov 

BOLIGPLAN 2012-2017 2012 Rulleres 2016/2017 
ARKIVPLAN Kontinuerlig  
OVERORDNET KOMPETANSEPLAN 
FRØYA KOMMUNE 2017-2020 

 Erstatter 
interkommunal plan. 
Under arbeid, planlagt 
vedtatt 2017 
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RAMMEOMRÅDE TEKNISK   
HANDLINGSPLAN FOR 
TRAFIKKSIKKERHET  2009-2012 

2009 Under arbeid, skal 
vedtas 2016 

FORVALTNINGSPLAN FOR GRÅGÅS 
(INTERKOMMUNAL) 

 Under arbeid, har vært 
på høring 

ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 2010 Foreslås rullert 2018 
FORVALTNINGSPLAN FOR FROAN 2015 Nei 
HOVEDPLAN AVLØP 2016-2021  Under utarbeiding, 

forventes ferdig 2016 
HOVEDPLAN VANN  Foreslås rullert 

2016/2017 
RAMMEOMRÅDE OPPVEKST   
SKOLE- OG BARNEHAGEBEHOVSPLAN  
2012-2016/20 

2012 Rulleres 2016 som 
Skole- og 
barnehagebruksplan 

PLAN FOR TIDLIG INNSATS – 
OPPVEKSTSEKTOREN FRØYA KOMMUNE 

Revidert 2013 Foreslås opphevet 

SOSIAL LÆREPLAN FOR BARNEHAGE OG 
SKOLE 

2015 Nei 

TILTAKSPLAN FOR ARBEID MED 
MINORITETSSPRÅKLIGE I BARNEHAGE 
OG SKOLE 

2015. Ikke vært behandlet 
politisk enda.  

Nei 

OVERGANGSPLAN MELLOM 
BARNEHAGE OG SKOLE 

2015 Nei 

ÅRSHJUL FOR ANALYSEARBEID – 
SEKTORPLAN GRUNNSKOLE 

2015 Nei 

SPRÅK- OG BEGREPSPLAN SKOLE OG 
BARNEHAGE 

2010 Nei 

OVERORDNET PLAN FOREBYGGING 
MOBBING 

 Under arbeid, planlagt 
ferdigstilt 2016 

OVERORDNET PLAN LESEOPPLÆRING 
GRUNNSKOLE 

 Under arbeid, planlagt 
ferdigstilt 2016 

OPPLÆRINGSPLAN FOR IKT I OPPVEKST 2007 Nei 
RAMMEOMRÅDE HELSE   
SMITTEVERNPLAN 2016 Nei 
PLAN FOR 
REHABILITERING/HABILITERING 

2009/2010 Nei 

HELHETLIG OMSORGSPLAN 2012-2017 2012 Foreslås rullert 
PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I 
FRØYA KOMMUNE 2010-2013 

2010 Interkommunal plan er 
under rullering, 
planlagt vedtatt 2016 

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN Tidligere interkommunal Foreslås rullert 2016-
2017 

RAMMEOMRÅDE KULTUR OG NÆRING   
STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014-2018 2014 Foreslås rullert 2019 
FRILUFTSPLAN (KOMMUNEDELPLAN 
ETTER PBL 1985.) 

1995 Foreslås opphevet og 
inkluderes i planen 
under. 
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HANDLINGSPLAN FOR FYSISK 
AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG 
ANLEGGSUTVIKLING 2013-2017 

Revidert 2014 Foreslås rullert 
2016/2017. Inkluderer 
deler av området for 
Friluftsplan. 

KULTURPLAN 2014-2019 2014 Foreslås rullert 2017 
INTERKOMMUNALE PLANER   
PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID  Interkommunal plan er 

under rullering, 
planlagt vedtatt 2016 

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 
HITRA OG FRØYA KOMMUNER 

2009 Foreslås opphevet og 
rulleres som 
kommunal plan.  

KOMPETANSEPLAN INNEN HELSE- OG 
OMSORGSSEKTOREN 2010-2015 FOR 
HITRA OG FRØYA KOMMUNER 

2009 Utgår som 
interkommunal plan 
for Frøya kommune, 
erstattes av kommunal 
plan 

STRATEGISK REKRUTTERINGSPLAN 
INNEN HELSE OG OMSORG FOR FRØYA 
OG HITRA KOMMUNER 2016-2020 

 Under utarbeidelse, 
planlagt vedtatt 2016 

REGIONALE PLANER   
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR 
ORKDALSREGIONEN 2016-2020 

 Vedtatt 2016 

REGIONAL PLAN 2015-2020 KLIMA OG 
ENERGI SØR-TRØNDELAG 

 Ute på høring vår 2016 

 

Samlet oversikt – forslag til rullerte planer i perioden 2016-2020 
Denne oversikten inkluderer ikke planer som er under utarbeidelse. 

PLAN  FORESLÅS RULLERT 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL  2016-2018 
BOLIGPLAN 2012-2017  2016/2017 
ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020  2018 
HOVEDPLAN VANN  2016/2017 
SKOLE- OG 
BARNEHAGEBEHOVSPLAN  
2012-2016/20 

 2016 som Skole- og 
barnehagebruksplan 

HELHETLIG OMSORGSPLAN 2012-
2017 

 2017/2018 

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN  2016/2017 
STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014-
2018 

 2019 

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK 
AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV 
OG ANLEGGSUTVIKLING 2013-2017 

 2016/2017. Inkluderer 
deler av området for 
Friluftsplan. 

KULTURPLAN 2014-2019  2017 
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Kilder: 
 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. 

 Kommuneplanens samfunnsdel 

 Fylkesmannens kommunebilde, 2015. 

 Oversikt folkehelse, Frøya kommune 2015. 

 Rapporter fra Telemarksforskning angående kommunereformen. 

 Nøkkeltallsanalyse 2015, KOSTRA-rapporteringer.  

 Ungdata 2015. 

 Kommunebarometeret. 

Prosess: 
Vedtak om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi ble fattet i sak 30/16 i Formannskapet. 

Dokumentet er utarbeidet av virksomheten Strategi og utvikling i Frøya kommune. Planstrategien er i 

tillegg presentert for rådsteam, lederforum og planforum i kommunen.  

Invitasjon til innspill fra sektormyndigheter og nabokommuner ble sendt ut 11.04.16. 

Kommunen mottok innspill fra:  

 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 

 Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 Statens vegvesen 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Disse innspillene er innarbeidet i planstrategien. 
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Samlet kunnskapsgrunnlag 
Befolkning 
Befolkningsutviklingen i perioden 2000 – 2015 har vært som følger: 

 

Figuren under viser relativ vekst i % målt mot hele landet.  

 

Befolkningsveksten er sammensatt av fødselsoverskudd og netto tilflytting. Disse to er vist i figuren 

under. 
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Demografi 
Befolkningsutviklingen i ulike aldersgrupper i perioden 2009 – 2015 har vært som følger: 

Pr. 1. jan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0 år 53 47 55 47 53 52 60 

1-5 år 211 232 238 248 273 280 275 

6-12 år 385 356 348 337 332 328 338 

13-15 år 163 183 189 192 175 172 162 

16-19 år 219 216 217 224 246 246 258 

20-44 år 1 325 1 399 1 384 1 406 1 494 1 501 1 536 

45-66 år 1 139 1 166 1 185 1 214 1 234 1 266 1 290 

67-79 år 455 440 440 439 432 438 446 

80-89 år 232 240 237 227 230 223 221 

90 år + 33 35 33 35 37 41 48 

Sum 4 215 4 314 4 326 4 369 4 506 4 547 4 634 
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Befolkningsdata pr. 01.01.2015 gir følgende resultat for Frøya og sammenligningskommunene: 

  Frøya Hitra Vikna Kostragr. 3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel 0 åringer 1,3 1,2 1,2 1 1,2 1,1 

Andel 1-5 år 5,9 4,5 6,4 5,3 6,1 6,1 

Andel 6-15 år 10,8 11 13,6 11,9 11,6 12 

Andel 16-18 år 4,2 4,1 4,3 4 3,7 3,8 

Andel 19-24 år 7,1 7,2 7,4 7,7 9,1 7,9 

Andel 25-66 år 55,2 54,8 52,5 52,9 54,8 55 

Andel 67-79 år 9,6 12,1 9,9 11,7 9,4 9,7 

Andel 80 år og over 5,8 5,1 4,6 5,6 4,1 4,3 

 

Befolkningsframskriving 
Folketall pr. 1. januar i Norge registrert og framskrevet i 3 alternativer, høy, middels og lav 
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Demografisk framskriving 
Pr. 1. januar 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

0 år 64 67 70 70 72 72 78 83 

1-5 år 278 292 307 327 361 367 381 405 

6-12 år 364 370 375 396 450 518 533 555 

13-15 år 155 149 157 152 187 211 243 249 

16-19 år 225 230 216 209 234 256 305 332 

20-44 år 1 567 1 566 1 589 1 598 1 647 1 729 1 807 1 921 

45-66 år 1 313 1 342 1 359 1 386 1 451 1 508 1 603 1 662 

67-79 år 484 500 516 526 621 695 772 848 

80-89 år 216 210 207 204 215 287 342 397 

90 år eller eldre 51 54 57 59 67 69 82 121 

Totalt 4 717 4 780 4 853 4 927 5 305 5 712 6 146 6 573 
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Befolkningsutvikling i yngre årsklasser 
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Befolkningsutvikling i de eldre årsklassene 

 

 
Befolkningsstruktur 

. Frøya Hitra Vikna Kostragr. 3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel skilte og separerte 16-66 år 8,8 10,3 10 9,9 9,5 10,9 

Andel enslige forsørgere med stønad fra 

folketrygden 1,6 2,2 2 1,4 1,7 1,6 

Andel uførepensjonister 16-66 år 11 12,4 11,9 10,9 8,9 8,8 

Andel enslige innbyggere 80 år og over 60,2 66,7 67,3 66,7 64,6 64,8 

Forventet levealder ved fødsel, kvinner 82,9 82,9 82,9 82,8 82,9 82,9 

Forventet levealder ved fødsel, menn 79 79 78,6 78,1 79 78,4 

Levendefødte per 1000 innbyggere 12,9 12,9 12,1 9,7 12,1 11,4 

Døde per 1000 innbyggere 9,9 9,4 8,7 10,1 7,3 7,8 

Samlet fruktbarhetstall 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 
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Innflytting 

. Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Innflytting per 1000 innbyggere 59,8 71,1 52,9 49,9 58,3 59,6 

Utflytting per 1000 innbyggere 44,5 64,1 47,2 45,8 50,5 52,2 

Netto Innflytting 15,3 7 5,7 4,1 7,8 7,4 

Innvandring 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel innvandrerbefolkning 19,9 18,4 8,8 9,9 11,1 15,6 

Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 26 22,8 12,5 11,9 12,1 17,7 

Andel innvandrerbefolkning 1-5 år 25,1 22,5 11,7 11,7 11,8 17,4 

Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 19,7 16,1 9,2 9,7 9,9 15,4 

*Innvandrere omfatter førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjons 

innvandrere. 

Andre befolkningsdata 

Kolonne1 Frøya Hitra Vikna Kostragr.3 Sør-Tr.lag Landet 

Andel av befolkningen som bor i 

tettsteder 26,3 23,6 69 51,3 78,2 79,6 

Gjennomsnittlig reisetid til 

kommunesenteret i minutter 14,8 12 5,2 9,2 8 7,4 

Andel arbeidsledige 15-29 år 2 1,8 3,1 2,4 2,1 2,2 

Andel arbeidsledige 30-74 år 1,2 1,3 1,6 1,4 1,5 1,7 

Andel av befolkningen 20 - 66 år som 

pendler ut av bostedskommunen 11,6 12,7 14,5 21,7 28,6 29,6 
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Næring og sysselsetting 
Næringsstrukturen Frøya kommune 2015 

Bransje  Andel (%) 

Jord, skogbruk og fiske  14,8 % 

Industri og olje  26,9 % 

Byggevirksomhet  4,5 % 

Varehandel  8 % 

Overnatting og servering  1,9 % 

Offentlig administrasjon  5 % 

Undervisning  8 % 

Helse-sosial  13,5 % 

Tjenester  17,4 % 

Andelen arbeidsplasser i bransje  

Kilde? 

Langsiktig arealbruk 
Fylkesmannens kommunebilde 2015: 

Fylkesmannens 

kommunebilde 

Reguleringsplaner til 

høring 

Dispensasjoner fra 

kommuneplanens 

arealdel 

Dispensasjon fra 

PBL § 1-8 forbud 

mot tiltak mv. 

langs sjø og 

vassdrag 

2015 4 23 9 

2014 11 Samlet 34  

2013 7 Samlet 40  

 

Kommunens årsrapport 2014: 

Type saker 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ordinære 

dispensasjonssaker 

99 66 80 53 58 51 52 

Klagesaker 

 

22 8 10 11 8 3 3 

Totalt 121 74 90 64 66 54 55 

 

 

 



 

 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan O Fredagsvik Arkiv: C56  

Arkivsaksnr.: 16/159    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BÅTMOTORMUSEUM  

 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune er imponert over Margit og Harald Aukas livsverk med å samle det store 

antall motorer som nå befinner seg på Frøya, og er ydmyk i forhold til familiens ønske om at 

motorene skal lagres og stilles ut permanent på Frøya. 

2. Frøya kommunestyre viser til utkast til avtale mellom Frøya kommune og Lars K Gåsø og ber 

rådmannen forhandle fram en endelig avtale som både sikrer forsvarlig lagring, vedlikehold 

og kvalitetsmessig god utstilling av deler av samlingen. 

3. Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et museum i det 

tidligere fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag Kysthistoriske museum, 

Lars K Gåsø og Frøya kommune om å stille ut 15 av motorene på Mausund.  Rådmannen bes 

delta i forhandlingene om en endelig avtale. 

4. Dersom partene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150.000 til opp-pussing og 

klargjøring av lokalitetene på Mausund og til videre tilrettelegging av lokalene. Kr.65.000 går 

til allerede utført reperasjoner og tilpasninger. Midlene tas fra ansvarsområde 1100, 

rådmann, tilskudd kulturtiltak. 

5. Videre bes rådmannen forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, i første 

omgang for en periode på 5 år. Avtalt leiesum for 2016 tas fra Res.tilleggsbevilgninger mens 

leie for kommende år legges in i budsjett og handlingsplan 2017-2020. 

6. Frøya kommunestyre viser til inngått avtale om leie av lagrings-lokale på Bonenget og 

beklager at avtalen ikke er politisk behandlet. Kommunestyret ser det ikke som økonomisk 

forsvarlig å binde opp så store midler for å lagre motorene, og ber rådmannen avslutte 

leieforholdet innen utgangen av 2016. Rådmannnen bes finne dekning for leieutgiftene i 2016 

innenfor årets budsjett. 

7. Kommunestyret ber rådmannen oppnevne en museumskomite der noen av medlemmene er 

genuint interessert i museumsvirksomhet og der noen også har museumsfaglig kompetanse. 

Komiteen bør ha maks 5 medlemmer og formannskapet som kulturkomite orienteres når 

komiteen er oppnevnt. 

8. Denne komiteen skal jobbe tett opp mot administrasjonen om realisering av folkeparken på 

Sistranda. Administrasjonen skal også søke råd og bistand hos STFK gjennom MIST. 

 
 
 



 

 

Vedlegg: 
Tilbud leie av areal  
Skisse areal 
Kostnadsoverslag rehabilitering 
Forslag avtale Gåsø - Trøndelag Kysthistorisk Museum 
Utkast Leieavtale Frøya kommune – Harald og Margits Båtmotorsamling 
Skisse folkepark 
 
 
Saksopplysninger:   
Harald Auka er født på Frøya, men har i størstedelen av sitt liv jobbet i Trondheim og bodd i Rissa 
kommune. Han har i hele sitt voksne liv vært opptatt av motorer og har gjennom flere 10-år samlet 
et imponerende stort antall av ulike modeller og størrelser. Hans kone Margit delte hans interesse og 
har bidratt til beskrivelse og katalogisering av motorene. Like etter tusenårsskiftet bygde Harald sitt 
eget museum i Statsbygda – kun med egne midler.  

Harald og Margit signaliserte for mange år siden at de godt kunne tenke seg å donere motorene til 
Frøya kommune, forutsatt at det ble etablert et eget motormuseum på Frøya.  Noen motorer ble 
utleid til Frøya historielag i forbindelse med et kystkulturarrangement på Dyrvik.  Senere ble ca. 70 
motorer lagret hos Kåre Gåsø i Ervika. I den forbindelse ble det laget en avtale mellom Harald Auka 
og Frøya kommune. Frøya kommune forpliktet seg til å betale årlig husleie på 30.000 kroner. 

På grunn av høy alder og sviktende helse overførte Harald og Margit i 2015 hele motorsamlingen til 
sin nevø Lars Kristian Gåsø, fortsatt med et ønske om at motorsamlingen skulle ende opp på Frøya. 
Ettersom det ble aktuelt å leie ut museumsbygget i Statsbygda til annet formål, ble det enighet 
mellom Frøya kommune ved Maciej Karpinski om å få motorene flyttet til Frøya. Forut for dette hadde 
Maciej Karpinski og Jan Otto Fredagsvik vært på besøk hos Harald og Margit og hatt en omvisning i 
museet i Statsbygda.  

For å kunne ta imot hele samlingen var Frøya kommune avhengig av å finne egnet lager/deponi. Etter 
sonderinger ble det gjort avtale om leie av egnet lagerbygning i Bonenget, hos Tove Boneng og 
Hallgeir Nilsen. Båtmotorene oppbevares i dag på Bonenget. Kostnaden med dette er kr 200.000,- pr 
år. Avtalen går ut ved utgangen av 2016 og evt reforhandling skjer før 1.1.2017. I tillegg har som 
tidligere nevnt noen motorer vært oppbevart i Ervika. Dette har kostet 30.000,- årlig. Disse motorene 
er nå flyttet til Bonenget og avtalen med utleier er avsluttet.  
 

Det ble så organisert frakt av motorene fra Statsbygda til Bonenget ved at Frøya Transportsenter fikk 
lastet på motorer som returfrakt. Både opplasting, avlasting og plassering av motorene i bygningen 
på Bonenget ble utført på dugnad av representanter fra kommunen og andre spesielt interesserte. 
Motorene som var lagret i Ervika ble også flyttet til Bongenet av Frøya transportsenter. Kostnadene 
med flytting av motorene fra Statsbygda og Ervika beløp seg til ca. 50.000 kroner, som i sin helhet er 
betalt av Frøya kommune av budsjetterte midler innenfor museumsdrift. Leie av bygningen i 
Bonenget og Ervika beløp seg i 2015 til ca 160.000 kr. For 2016 dreier det seg om 200.000 kroner 
hvorav ca. 67.000 så langt er betalt. Det hører med til historien at Hallgeir Nilsen har gjort en stor 
jobb med å sortere og stable motorer, utført som dugnad. 

Parallelt med arbeidet med motorene har virksomhetsleder arbeidet med planer for folkepark 
m/museum på Sistranda.  Arkitekt Cappelen har laget skisser, og i de skissene er det også tatt høyde 
for et motormuseum.  Skissene inneholder  

1. Utkast til rom- og funksjonsprogram for Folkeparken (VI VIL-dokumnet) 
2. Folkemuseum på Sistranda. Lokasjon NORD. 



 

 

3. Museumsbygget. Lokasjon SØR. 

Denne rapporten må ses på som en ideskisse som bl.a. er laget etter et åpent møte i kommune-
styresalen høsten 2015. Rapporten vil være et nyttig dokument i det videre arbeid for å realisere en 
eventuell folkepark. 

Virksomhetsleder har hatt god dialog med et miljø på Mausund som har vist stor interesse for å lage 
et eget museum på Mausund, som bl.a. kunne stille ut en del av motorene. De har i samråd med Egil 
Berge AS gjort et imponerende dugnadsarbeid for å tilpasse noe av bygningsmassen i fiskemottaket 
til museum. De har stiftet en forening –Trøndelag Kysthistoriske museum – og har allerede fått på 
plass gjenstander i 2.etasje, bl.a. hele samlingen som Vidar Oskarson tidligere hadde i lokalene til 
vertshuset Skårungen, som han drev.  De har også flyttet en gammel båt fra kommunens lager på 
Kvisten og en gammel båt fra det kommunalt eide naustet på Rabben, som bl.a. ble benyttet av 
naustprosjektet ved Sistranda skole. Dette naustet ble solgt ifb med etablering av Rabben Marina og 
er nå revet. 

 
Det er en del arbeid som fortsatt må gjøres med lokalene på Mausund før de er egnet for bruk. Mye 
er allerede gjort, slik somm deling av rommet, rullestolrampe, maling etc. Rehabilitering av lokalene 
er påbegynt på dugnad av personer fra Mausund.  
 
Kostnaden med rehabilitering og tilrettelegging av lokalene er beregnet til kr 65.500,-. Kommunen 
må være med på ombyggingen og tilretteleggingen som må gjøres for å få dette til et egnet og 
godkjent lokale blant annet i forhold til universell utforming. Arbeidet vil bli fullført hvis Frøya 
kommune støtter opprettelse av museumsutstilling på Mausund og planen er å ha det 
innflyttningsklart i løpet av sommeren, slik at deler av årets turistsesong kan utnyttes. Det rapporteres 
fra Mausund at lokalene i 2.etasje vil åpnes for lokalbefolkningen helga 18.-19.juni, og for almenheten 
ca en uke senere. Vi snakker da om 2.etasje. Kostnadsoverslag for ombygging/tilrettelegging 1.etasje, 
se vedlegg.  
 
Det er opprettet en arbeidsgruppe på Mausund som jobber med og vil jobbe med rehabiliteringen av 
lokalet og senere selve utstillingen i båtmotormuseet. Denne arbeidsgruppen tar også ansvar for å ha 
en person som kan videreformidle historien som følger med motorene.  
Huseier har lagt nytt tak på bygget, for egen regning. 
 
Frøya kommune har mottatt utkast til leieavtale mellom Frøya kommune og Egil Berge AS. Her er 
tilbudet kr. 5000 pr. måned i minst 10 år. Arealet er på på ca. 125 kvm. Det gir en pris pr. kvadratmeter 
på 480 kr. Vedlegg 1. Se også vedlegg 2 -  skisse av arealet 

Frøya kommune har mottatt et utkast til avtale med Lars K Gåsø når det gjelder hele motorsamlingen. 
Utkastet er relativt omfattende og innebærer stort engasjement fra kommunen, både hva angår 
administrasjon og kostnader. Vedlegg 5. 

For å avklare hvordan engasjementet på Mausund bør følges opp, har rådmannen bedt om og mottatt 
et utkast til avtale mellom Lars K Gåsø og Trøndelag Kysthistoriske Museum, men som også involverer 
Frøya kommune som tredjepart. Vedlegg 3. 

Det er arbeidet med å etablere en arbeidsgruppe på Fast-Frøya som vil se på motorene for å finne ut 
hva som er verdt å ta vare på og som på dugnad vil delta i rehabilitering av disse motorene. Denne 
gruppen har grovt regnet på saken og funnet ut at en vil sitte igjen med ca 50 motorer. En del av disse 
kan stilles ut på Mausund. 
 



 

 

Flytting av båtmotorene til Mausund vil eventuelt bli foretatt av arbeidsgruppen på Mausund på 
dugnad. 
 
Motorer som en ser ikke kan rehabiliteres, kan bli brukt som deler til de som kan rehabiliteres. Videre 
ser en for seg at deler kan selges til andre som viser interesse, samt at de motorene som ikke vil bli 
benyttet, blir solgt enten i sin helhet eller som deler og dermed gi noe inntekt. Det samme kan også 
motorer som er i god stand, men som ikke vil bli brukt i et museum. Forhold nevnt foran blir en del 
av en eventuell avtale mellom Frøya kommune og Lars K Gåsø. 
 
Andre aktuelle steder for motorer enn Mausund kan være Frøya Videregående (både for utstilling 
samt at de kan brukes aktivt av skolen i undervisning), evt museumsbygg på Sistranda og andre steder 
i Frøya det kan være et ønske om å ha en liten utstilling. Alternativt må man tenke på plass for å 
oppbevare motorer som det ikke er rom for i museet og de som man velger å beholde som 
delemotorer.   
 

Vurdering: 

Rådmannen innser at en politisk sak vedr båtmotorene burde vært lagt frem tidligere, ettersom det 
involverer kommunen ressursmessig på flere måter.  Slik saka nå står, er det følgende forhold som 
må vies oppmerksomhet og finne sin løsning: 

1. Hvordan skal en sikre at Margit og Harald Aukas livsverk blir i varetatt og gjort tilgjengelig 
for publikum? 

2. Hvordan ivareta det engasjementet som er utvist på Mausund? 
3. Hvor skal den store samlingen av motorer lagres i fremtiden? 
4. Hvordan er fremdriften for etablering av folkepark med museum på Sistranda? 
5. Hvordan finne økonomiske midler for eventuelt å dekke leieutgifter på Mausund? 
6. Hvordan finne midler for dekning av leieutgifter for det store motor-lageret på Fast-Frøya? 

 
Kulturhistorien binder fortid, nåtid og fremtid sammen. Dette, samt respekt for giver, gir oss et særlig 
ansvar for å kunne ta vare på de båtmotorene som vi vil kunne få, også i forhold til å levere 
kulturhistorien videre til kommende generasjoner og synliggjøre utviklingen av oppfinnelsen som har 
hatt stor betydning for fiskeriene og samferdselen langs kysten vår. 
 
I henhold til det kommunale planverket er Øyrekken et satsningsområde, og gjennom å etablere et 
museum på Mausund har Frøya kommune en mulighet for å gi turistnæringen i Øyrekken vekst og 
utvikling gjennom å kunne tilby en kulturbasert opplevelse.  
 
Vi har et levende kulturliv og en rik kulturhistorie som kan bidra til å gi innhold i reiselivsprodukter 
(Odaspelet, Suladagene, Havfiskefestival, og pakker som reiselivet selger for eksempel). Et 
båtmotormuseum, evt et helhetlig fiskerimuseum på Mausund vil være med på å gi enda mer innhold 
i pakker som selges. Reiselivet er noe det satses på for tiden, og da er det om å få til gode opplevelser 
for de som vil oppleve øyrekken.  
 
Et slikt museum vil være et «trekkplaster» for både spesielt interesserte og «den vanlige» turisten.  
Det kan være med på å gi en vekst i antall besøkende i Øyrekken, samtidig som vi lærer om og tar var 
vare på en bit av kystkulturhistorien. Her har Frøya kommune en mulighet til å bidra i 
reiselivssammenhengen, slik at kulturelementet med båtmotorer inngår i en helhetlig utvikling av 
reiselivsproduktene og opplevelsene. I tillegg vil man ta vare på kunnskapen om hvordan slike 
motorer fungerer. 
 



 

 

Når man ser på kostnaden for å kunne lagre og oppbevare motorene, vil en investering for å få til 
egnede museumslokaler være relativt beskjedne. I tillegg har man her muligheten til å være med på 
å gi Øyrekken enda en grunn til å besøke dem – noe som vil være positivt for næringslivet der. 
 
 
Forhold til overordna planverk: 
Opprettelse av museum er i tråd med overordnet planverk -Samfunnsplan. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 

 Årlige husleie på inntil  kr 60.000,-. 

 Engangskostnad på kr 65.500,- til klargjøring av lokaler. 

 Innsparing av kr 200.000,- pr år i leiekostnader Bonenget. 

 Kostnad med eventuelt annet lager/depot. 
 
Ny saldo på den konto som blir belastet: 
 
Det står kr. 2.140.000,00 på fond 253080015 «Investeringsprosjekter i øyrekka» 
Reserverte tilleggsbevilgninger har saldo på kr. 271.481,00, - 



Egil Jr AS 

Varden 26 

7284 Mausund 

 

 

Frøya Kommune                                                           Mausund 3/1-2016 

V/ Hjørdis Årvik Smalø 

 

 

Leieavtale Museum Mausund 

 

Egil Jr As tilbyr areal for etablering av museum på Mausund mot en månedlig leie på kr 5000 

+ mva. Kpi reguleres hvert år.  Avtalen er på min 10 år, helst 15 år. 

Plan for fremdrift og plantegninger har dere fått fra Museumgruppen, evt får dere dem straks. 

Egil Jr AS har inngått avtale med taktekkere slik at bygget skal være tett i løpet av de første 

månedene i år. 

 

 

For Egil Jr AS 

 

Egil Berge 
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AVTALE  
 

MELLOM 
 

TRØNDELAG KYSTHISTORISKE MUSEUM (TKM) 
 

OG  
 

HARALD OG MARGIT AUKAS MOTORSAMLING V/LARS KRISTIAN GÅSØ (HMAM) 
 
 
 

1. HMAM leier ut maksimalt inntil 15 eksemplarer av samlingens dublikater 
av Saab og Marna-båtmotorer til TKM for en periode av 2 år fra 
01.07.2016.  
 

2. I leieperioden skal motorene inngå som en fast del av TKM 
museumsutstilling på Mausund. Motorsamlingen skal profileres som en 
del av Harald og Margit Aukas motorsamling i alle sammenhenger og for 
all fremtid, hvor deres langvarige og utrettelige arbeid med 
motorsamlingen skal fremheves spesielt 

 
3. Vedlagt denne avtale skal det lages et komplett register over alle 

motorene som inngår i leieavtale. Hver motor skal dokumenteres med 
beskrivelse, tilstandsvurdering, motornr. og fotografier. 

 
4. Det skal ikke betales leie i leieperioden, men TKM bekoster og besørger 

forsvarlig lagring av motorene, samt forestår nødvendig vedlikehold av 
disse i avtaleperioden. Motorene skal til enhver tid være forsvarlig 
forsikret av TKM. Forsikringsbevis fremlegges før leieperioden starter. 

 
5. TKM skal forestå og bekoste transport av motorene fra dagens 

lagerlokale og til museet på Mausund og tilbake til utgangspunktet etter 
endt leieperiode. Frøya kommune tiltrer denne avtale som garantist for 
kostnadene til returtransport dersom ikke dette utføres av TKM. 

 
6. Motorsamlingen skal utstilles samlet samlet i TKM lokaler, men utlån av 

inntil 3 motorer fra samlingen kan tillates for kortere perioder på inntil 1 
uke. Det forutsettes at de er forsikringsdekning på motorene også i evt. 
utlånsperioder. Ved hver utlånsperiode skal Lars K. Gåsø orienteres 
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skriftlig om hvilke motorer som lånes ut, for hvilken periode og til hvem 
før utlånet skjer. 

 
7. TKM har ikke eierrådighet over motorene og kan ikke gi bort eller selge 

motorer eller deler fra samlingen. 
 

8. Dersom avtaleperiodens utløper uten at det er inngått en avtale med 
Frøya kommune om hele motorsamlingen til Harald og Margit Auka eller 
avtalen blir hevet pga. mislighold, forplikter TKM/Frøya kommune seg til 
å levere samtlige motorer til familien Gåsøs eiendom i Ervika på vilkåren i 
pkt. 5.  
 

 
Frøya, den      /        -2016 

 
 
 

………………………………………………………..   ………………………………………. 
For Trøndelag Kysthistoriske Museum  Lars Kristian Gåsø 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
For Frøya kommune 



 

KOSTNADSOVERSLAG 

 

MOTORMUSEUM – MAUSUND 

Post Tekst Enhet Mengde Pris Sum 

1.0 

 

1.1 

Rigg og drift 

 

Rigging og klargjøring samt drift 

av byggeplass 

 

 

 

RS 

   

 

1,000,00 

 

2.0 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

2.6 

 

 

2.7 

 

 

 

2.8 

 

Rehabilitering av 1. etg. 

 

Utendørs gravearbeid foran 

inngangsparti 

 

Skifte av ytterdør inngangsparti 

 

Utskifting av eksisterende 

innerdører 

 

Materialer inne hall, avkledning 

av rom samt senking av tak.  

 

Materialer, plater på vegg mot 

fiskemottak 

 

Maling av hall (tak og vegger), 

samt ganger og WC 

 

Diverse (skruer, spiker, bolter, 

malerutstyr, beslag og skinner til 

port, etc). 

 

Materiale til rullestolrampe 

inngangsparti, imp tre. 

 

 

 

 

RS 

 

 

STK 

 

STK 

 

 

RS 

 

 

M2 

 

 

RS 

 

 

RS 

 

 

 

RS 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000,00 

 

2,000,00 

 

 

 

 

 

125,00 

 

 

 

5,000,00 

 

 

5,000,00 

 

4,000,00 

 

 

31,500,00 

 

 

5,000,00 

 

 

3,000,00 

 

 

6,000,00 

 

 

 

5,000,00 

 SUM    65,500,00 

      

 

Mausund, 19.12.2015 

Arnstein Antonsen 
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AVTALE  
 

MELLOM 
 

FRØYA KOMMUNE 
 

OG  
 

HARALD OG MARGIT AUKAS MOTORSAMLING V/LARS KRISTIAN GÅSØ 
 
 
 

1. En av norges største båtmotorsamlinger – Harald og Margit Aukas 
motorsamling – overføres til forvaring i Frøya kommune. Frøya 
kommune forplikter seg til på museumsfaglig grunnlag å arbeide for å 
etablere en permanent motorutstilling (-motormuseum), i Frøya 
kommune, i Harald og Margit Aukas navn. Avtaler løper fra 
avtaletidspunktet og frem til 01.07.2020. 
 

2. Motorsamlingen skal fremstilles som Harald og Margit Aukas 
motorsamling i alle sammenhenger og for all fremtid, hvor deres 
langvarige og utrettelige arbeid med motorsamlingen skal fremheves 
spesielt. 

 
3. Frøya kommune forplikter seg til å lage et komplett register over alle 

motorene, hvor det tilstrebes å dokumentere tekniske data, tilstand og 
om mulig historikk. Registeret skal videre ha ajourførte data om hvor 
motoren til enhver tid befinner seg og om utført vedlikehold. Det skal 
videre etableres et eget arkiv for håndbøker, instruksjonsbøker etc. 
tilknyttet samlingen. 

 
4. Arbeidet med motorsamlingen skal organiseres gjennom et eget styre, 

som skal arbeid systematisk mot å etablere en permanent 
motorutstilling. Styret skal bestå av 5 personer og være sammensatt av 
personer fra politisk nivå, fra administrasjonen i kommune og fra 
kulturlivet. Lars Gåsø, eller den han måtte utpeke, skal videre ha en plass 
i styret.  
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5. Frøya kommune bekoster og besørger forsvarlig lagring av motorene, 

samt forestår nødvendig vedlikehold av disse i avtaleperioden. 
Samlingen skal til enhver tid være forsvarlig forsikret av Frøya kommune. 

 
6. Motorsamlingen skal så langt det er praktisk mulig holdes samlet, men 

utlån/-leie av motorer fra samlingen kan skje etter skriftlig søknad til 
styret. Det forutsettes at utlån/-leie ikke akn skje før etter at registeret 
over motorsamlingen er etablert. 

 
En forutsenting for ethver utlån/-leie er at det skjer på følge vilkår: 

 Ettersom de fleste av motorene er unike og dermed uerstattelige er 
det er i utgangspunktet bare motorer som det finnes dubletter av 
som kan lånes/leies ut. Unntaksvis kan motorer som ikke er dubletter 
lånes/leies ut, men da må låne-/leieperioden ikke overskride en uke. 

 Låne-/leietaker forplikter seg til å forsikre de motorer så lenge de skal 
være i dennes besittelse. 

 Det skal skrives en egen avtale mellom Frøya kommune og låne-
/leietaker, hvor vilkårene for lån/leie skal fremgår – herunder sikker 
oppbevaring, vedlikeholdsinstrukser, kostnadsdekning med 
oppbevaring/frakt til og fra utstillingssted, sikkerhetsstillelse fra 
lånetakers side, varigheten av låne-/leieperioden, at motorerne skal 
tilbakelevers i samme stand og skal i tillegg inneholde 
misligholdsbeføyelser. 

 
Frøya kommune har ikke eierrådighet over motorene og kan ikke gi bort 
eller selge motorer eller deler fra samlingen. 

 
7. Frøya kommune forplikter seg til å arbeide kontinuerlig med å realisere 

en permanent motorutstilling etter følgende tidsplan: 
 
TILTAK:     FRIST: 

Opprettelse av styre 01.07.2016 

Komplett registrering av samlingen 31.12.2016 

Utarbeide vedlikeholdsplan og 
gjennomføre forsvarlige 
vedlikeholdsrutiner 

31.12.2017 

Etablere en mindre motorutstilling 01.07.2018 

Etablert en permanent 
motorutstilling 

01.07.2020 
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8. Dersom en permanent motorutstilling er etablert i Frøya kommune i 
samsvar med bestemmelsene i denne avtale, er intensjonen at 
eierskapet til motorene skal overføres til Frøya kommune. Det vil i så fall 
reguleres i en egen avtale. 
 

9. Ved brudd på tidsfristene i pkt. 7 ovenfor, eller ved vesentlig brudd på 
denne avtalen for øvrig, kan Lars Gåsø heve avtalen med Frøya 
kommune.  I en slik situasjon vil han videre kunne kreve erstatning for 
evt. økonomiske tap, herunder skader på motorsamlingen og dekning av 
lagerleiekostnader frem til 01.07.2020. 

 
Før eventuelle misligholdsbeføyelser gjøres gjeldende forplikter partene 
seg til å forsøke å få løst saken gjennom forhandlinger dersom slike 
forhandlinger kan gjennomføres innen en en frist på 14 dager etter det 
er innkalt til slike forhandinger. 
 

10. Dersom avtaleperiodens utløper uten at permanent motorutstilling er 
etablert eller avtalen blir hevet pga. mislighold, forplikter Frøya 
kommune seg til å levere samtlige motorer til familien Gåsøs eiendom i 
Ervika.  
 

11. Denne avtalen avløser tidligere avtale mellom Frøya kommune og Harald 
og Margit Auka. 

 
Frøya, den      /        -2016 

 
 
 

………………………………………….    ………………………………………. 
For Frøya kommune     Lars Kristian Gåsø 
 



Vardehaugen

Frøya Folkepark
Idéskisser for opplevelsespark på Sistranda
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Kampen mot maktene var hard, og segnene til folk fortel både 
om slit og om drøm. Men dei prøvde lukka, for utafor strendene 
sto rikdomen i stim. Det var havets rikdom og kampen for å gripe 
denne det dreide seg om, og det gjer det også i dag. Og våre viser 
og bilete spring ut av alt dette, vil knyte band mellom fortid og 
notid og mellom drøm, lengsel og røyndom”.

(Grønskag & Romestrand, “Det e lysast der lyset kjem frå”, 1995)

“
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I det videre arbeid vil det være naturlig å ta fatt i rom- og 
funksjonsprogrammet som hovedsak. Revidere det og utvikle 
det videre.  Programmet er samlingen av prosjektets rammer, 
krav og forventninger. Og dermed selve grunnlaget for å finne 
de gode løsningene. 

Vi tror det er viktig i fortsettelsen å formulere klare visjoner og 
mål, å organisere arbeidet effektivt og å sikre at kunnskap som 
er hentet frem, og allerede lagt ned i prosjektet, føres videre. Det 
vil også være naturlig at lokal kunnskap og lokal entusiasme 
slipper til for å sikre at man sammen utvikler et godt, helhetlig 
og lokalt forankret forprosjekt.

Vi ønsker Frøya kommune lykke til med det videre arbeid.

Mvh 

Bjørn Cappelen og Håkon Matre Aasarød
Vardehaugen AS

Introduksjon
Denne rapporten er utarbeidet på grunnlag av tre separate 
bestillinger gitt av Frøya kommune i 2015 ved kultur- og 
virksomhetsleder Macjei Karpinski  i Frøya kommune 
Bestillingen omfatter:

1. Utkast til rom- og funksjonsprogram for Folkeparken (VI 
VIL-dokumentet)

2. Folkemuseum på Sistranda, Lokasjon NORD

3. Museumsbygget, Lokasjon SØR

Grunnlaget for rapporten er kommet fram i nært samarbeid 
med bestiller gjennom samtaler og i et folkemøte på Sistranda. 
Folkemøtets formål var å få frem HVA frøyværingen ville vise 
fram og idéer til HVORDAN vise det fram.  Sammendrag av 
HVA og HVORDAN er søkt fanget opp i programmet (1) og i 
løsningene (2 og 3) som presenteres i denne rapporten.  

I rapporten presenteres skisser for en fremtidig opplevelsespark 
i området mellom Sistranda og Siholmen. En foreløpig 
overordnet visjon har vært:

Å utvikle et anlegg som skal formidle frøyværingens 
identitet, kultur- og historie, ved å gjøre den til en integrert 
og tilgjengelig del av dagens bebyggelse.

Å utvikle et anlegg som skal ha egenart og skille seg fra 
andre bygdemuseer,  og slik skape oppmerksomhet og 
entusiasme, - ikke bare lokalt, men også nasjonalt og 
internasjonalt.

Å utvikle et anlegg som skal knytte de to 
sentrumsområdene Siholmen og Sistranda bedre sammen.

Løsningene som er presentert kan ikke leses som ferdige svar 
på HVA og HVORDAN, men snarere starten på en foreløpig 
«verktøykasse» til inspirasjon og diskusjon.  Oppgave 1 i 
bestillingen beskriver HVA og oppgave 2 og 3 er forslag på 
HVORDAN.

Vi håper innholdet skaper engasjement og at det synliggjør 
noen av de mange mulighetene som ligger latente på Sistranda 
og ikke minst i frøyværingens rikholdige historie. 
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Frøya Folkepark
1. Utkast til funksjonsprogram
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Funksjonsprogrammet beskriver tiltaket og har som formål å 
definere visjoner og mål for FRØYA FOLKEPARK. 

Det redegjør for tiltakets rammebetingelser og de forventninger 
Frøya kommune har til de ferdige løsningene. Dette 
dokumentet er “levende” i den forstand at det suppleres 
etter hvert som prosjektet vokser frem og beslutninger tas.  
Dokumentet vil beskrive de krav og forventninger som de 
ferdige løsningene skal måles mot. Dersom tiltaket skal 
kunne bli en suksess, må programmet være oppfylt på alle 
vesentlige punkter. “Vi vil”- dokument, vil være et godt navn 
for dokumentet. Og tydeligere jo bedre og dermed et godt 
underlag for å utvikle de gode løsningene

1.1 Frøya Folkemuseum 
Innhold

Fra Frøya kommunes hjemmeside fremkommer at kommunen 
har ansvar for Stabben Fort på Titran, Tunet på Sistranda og 
Utstillingen i kommunehuset, ”Frøya gjennom tidene”. Det sies 
videre at; 

”Når det gjelder museene er dette et område som burde 
vært prioritert både økonomisk og bemanningsmessig. Våre 
kulturminner får ikke den oppmerksomhet de fortjener og vi 
har ikke et godt tilbud på dette området”. 

1. Funksjonsprogram 

Tiltak i dette funksjonsprogrammet tar sikte på å bedre denne 
situasjonen, med satsing på Tunet på Sistranda(lokasjon N) 
og på et nytt museumsbygg (lokasjon S) for utstillinga ”FRØYA 
GJENNOM TIDENE” og andre permanente og tidsbegrensa 
utstillinger. 

Programmet vil omfatte BYGDETUN, arealene i NORD(N) og 
MUSEUMSBYGGET, arealene i SØR (S).  Om folkemuseet har 
andre elementer i museumsfloraen, er ikke disse omfattet av 
dette programmet. Dette gjelder for eksempel Stabben fort.

Det er gjennomført en ”Workshop” i et folkemøte på Sistranda. 
Dette møte uttrykte et mangfold av formidlingsbehov. 
Programmet vil utrykke HVA og HVORDAN Frøya kommune 
ønsker med tiltaket, også basert på ønsker, krav og 
forventninger fremkommet i dette møtet. 

Det må tas stilling hvilke av HVA- elementene som skal 
formidles i N og i S. Lista er lang. En del av elementene er 
allerede tatt vare på i ”FRØYA i DAG”.  I programmet vil det 
beskrives plass for denne i et nytt bygg.  I tillegg er museum for 
båtmotorer så langt prioritert.

1.2 Felles forhold N og S
Under hovedposten beskrives de museums-faglige 
overordende krav og forventninger til museet og til anlegget 
som helhet. (Det er viktig å fokusere på opplysninger som 
er viktige for dimensjonering og utforming. (Ansv: Frøya 
kommune) ).

Programmet må beskrive formål med tiltakene N og S. 
Programmet må beskrive ønskede sammenhenger mellom N 
og S. Programmet må ta stilling til hvilken lokasjon som skal 
ha hvilken felles funksjon. Det må unngås å gjøre tiltak som 
godt kan være bare ett sted. Det vil bli nødvendig med tydelige 
prioritering.

Eksempler på fellesfunksjoner; spisested, kafe, verksted, 
magasin, administrasjon og evt billettsalg. Publikumsfasiliteter, 
toaletter evt museumsbutikk. 

Frøya Folkepark ligger på minst to steder, N og S. Et av stedene 
bør prioriteres som oppmøtested. Det må legges særlig vekt 
på god kommunikasjon mellom områdene.  Det forutsettes 
at det ikke legges til rette for biltransport på egen vei mellom 
lokasjonene. Riksveien vil benyttes. Det skal tilrettelegges for 
gang- og sykkelveiforbindelse mellom N og S. Både N og S 
skal ha gode orienteringstavler som viser de respektive steders 
plassering i forhold til hverandre og hvilke tilbud de respektive 
lokasjonene har til publikum.

ADKOMST og PARKERING
Det anbefales at S prioriteres som adkomst. Det er 
hensiktsmessig da det er sentrumsnært, nært hotell og 
”kulturhuset” med mer.  Bussholdeplass for lokaltrafikk er fint 
å ha. Det må også tilrettelegges for av- og påstigning av charter-
buss.  Sykkel- og bilparkering må tilrettelegges etter behov. 
Eventuelt på egen tomt. (Se under LOKASJON S Utomhus)

Tema som arena, serveringssted og seremonirom er føyd inn 
i programmet.  Plasseringen av disse funksjonene må drøftes. 
Foreløpig foreslås følgende:
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ARENA 
Arena forstås som et tilrettelagt terrassert terrengfall hvor det 
kan utplasseres benker og stoler. Det vil være naturlig å utnytte 
det naturlige fallet mot sjøen. Scenebehov drøftes. Arena tas 
med i programmet for utomhusarealene ved Museumsbygget 
(S). Den enkle utførelsen gjør det mulig å etablere dette på 
begge steder.

SERVERINGSSTED
Det er hevdet at Frøya trenger et intimt SERVERINGSSTED. 
Konseptet for et slikt serveringssted bør drøftes. Plassering 
er ikke gitt. Den vil være avhengig av forhold som nærhet 
til attraktivitet, nærhet til fasiliteter som skal serve et slikt 
serveringssted. Da konsept og lokalisering ikke ennå er 
drøftet, tas denne funksjon foreløpig ikke med i programmet. 
Museumsbygget programmeres med et lite kafè-areal i vestibyle 
med svært enkle serveringsfasiliteter. Se under

SEREMONIROM
Dette rommet oppfattes å skulle dekke et behov ved 
høytidelige anledninger i lokalbefolkningens liv.  Ikke vigslet. I 
programmet for museumsbygget (S) vil inngå en funksjon for 
samling av en skoleklasse, inntil 30 personer. Det legges til rette 
for sambruk mellom disse funksjonene.

BILLETTSALG
Dersom det skal være billettsalg, må det kunne foregå på begge 
steder. Om man velger å ha et betalingssystem for besøk i Frøya 
Folkepark bør billettsystem baseres på elektronisk registrering 
og stikkprøvekontroller i område.

MUSEUMSBUTIKK
Tiltaket inngår foreløpig ikke i programmet.  Det bør drøftes. 
Hensiktmessig plassering vil være i museumsbygget.

TOALETTER
Det skal tilrettelegges for service i hovedsak i sør (S). Det skal 
vurderes om nord(N) også skal ha toalett.

FORHOLD TIL DE NÆRE OMGIVELSER
Hva kan brukes av det som finnes ved og i KULTURHUSET 
og BLÅ-MATHUSET og andre anlegg? Muligheter og 
begrensninger. Hvordan legges til rette for ferdsel mellom N og 
S? (Kommunikasjon via en sti gående langs sjøen)

1.3 Lokasjon N
Bygdetunet mm; bygninger og utearealer.  Ytre grense for tiltaket 
defineres.  I nord (N) er målet å få fram en helhet med ulike 
miljøer, som representerer en komplett boplass. Området skal 
også fungere som friluftsområde/park for folk flest. Kirken, 
skolen, Dalastua, kommunehuset, naust notheng m.m. Alle 
bygg her skal nyttes, noe som besøkssted, noe som skole, 
utstilling og historiefortellingssted.

DALASTUA. Et hus, sjøhus og matbu fra 1850-60. Det skal 
være besøksmuligheter for elever som vil lære om Frøyas 
historie.  Det vil også ha en funksjon som kompletterer 
hele konseptet(turområdet) og som ”kulisser” ved større 
kulturarrangement og historiske spill (Arena?).

KOMMUNEHUSET. En to-etasjes bygning med ulike 
romløsninger. Er tenkt anvendt til supplerende utstillinger eller 
som «kunstner-atelier».

GAMLE SISTRANDA SKOLE Bidrar til komplettere et 
helhetsbilde av Frøya. Romma vil få variert bruk, utstillinger 
eller fortellinger på annen måte. Brukes som arena for 
formidling av skolehistorie ved å bruke den aktiv i 
undervisningen på «gammel vis». 

BEDEHUSET. Huset har funksjon av religiøs arena for ulike 
trossamfunn. Funksjon vil vedvare.

ØVRIGE HUS. De stående sjøhusa vil inngå i helhetsfortellinga 
om ”sjøbonden”.

Videre innhold og krav som medfører investeringer i lokasjon 
N, vil bli beskrevet, behandlet og besluttet senere.

1.4 Lokasjon S
Museumsbygget med utearealer.  Ytre grense for tiltaket skal 
fastsettes.  Se situasjonsplan.

GENERELT OM LOKASJON S 

Museumsbygningen med utearealer skal sammen fungere 
som et innbydende anlegg.  Den skal plasseres slik at det blir 
godt anvendelige restarealer på tomta. Det skal tas hensyn til 
de gode sol- og utsiktsforhold på tomta.  Bygningen skal være 
godt synlig fra hovedveien, og sjøen. Inngang skal være godt 
eksponert.

MUSEUMANLEGGET
Ambisjoner er at museet skal bidra til å gjøre Frøya til et enda 
sterkere turistmål i regionen.

Bygget skal være synlig og identitetsskapende, og med røtter 
i kystkultur.  Klare referanser til notheng pluss naust-bygg – 
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moderne fortolkning. Det er et mål at bygningen har et ikonisk 
arkitektonisk uttrykk. 

Byggets volum skal brytes ned til størrelser som forholder seg 
til målestokken i området. Utstillingsdelen skal fremstå som 
bygningens hoveddel. Bygg for støttefunksjonene kan med 
fordel skilles eller bli ”overlappet” av hoveddelen.

Bygningen skal ha en imøtekommende og synlig inngang for 
publikum. Det skal være eget varemottak mot verksted og 
magasin.

AREALER
Netto programareal er ca størrelse. 720m2. Med tekniske rom 
og trafikkareal vil bygningen utgjøre 720 x 1,25 = ca 900 m2. 

Oppdelingen i A og B areal er ikke et uttrykk for de fysiske 
bygningsdeler i en løsning. De representerer arealkategorier 
som er beslektet. Således kan verksted og magasinarealer like 
godt knyttes til støttearealene som til utstillingsarealene.  Det 
må likevel arbeides med en effektiv logistikk for de viktigste 
vare- og personstrømmer i anlegget.

KOSTNADER
Kostnader for utstillinger, bygning og avgrensede utearealer har 
en ramme. Den blir senere fastsatt basert på kalkyle på grunnlag 
av konseptskisser, mulig finansieringløsninger og planlagt 
fremdrift. 
Kostnadsramme?

 FREMDRIFT
Bygg og utomhusareal skal ferdigstilles i henhold til en senere 
fastlagt fremdriftsplan. Om finansiering går i orden i rimelig tid, 
vil prosjektet kunne gjennomføres innen en 2-års-ramme.
Ønsket ferdigstillelse?

KVALITET
Byggeprogrammet vil i sin sluttutgave redegjøre for kvalitetene i 
alle ledd. Fra funksjonskrav til materialkrav. 

BESLUTNINGER
Prosjektets suksess ligger også i byggherrens evne til å ta rette 
beslutningene til rett tid. Det er derfor viktig at prosjektet er 

godt organisert med profesjonell ledelse og støtte. En engasjert 
politisk styringsgruppe med tilstrekkelige fullmakter bør 
opprettes senest ved behandling av program, budsjett og 
finansieringplaner.
Foreligger det en organisasjonsplan?

A0–UTSTILLINGSDEL generelt 
Funksjonelt og fleksibelt: (Varierte rom og etasjehøyder). 
Universell utformede arealer i alle deler av bygningen. 
Materialbruken skal være robust og gjerne tradisjonell. Gjerne 
med sterkt innslag av tre i kysttypisk utførelse og bruk. 

A1 – UTSTILLINGSROM 400 m2+60m2

A1.1 – Utstilling 400m2
Utstillingsrommene skal ha plass til “Frøya gjennom tidene” 
250 m2 og andre permanente og temporære utstillinger ca 
150m2. Arealene skal være generelle og gode for formålet. 
Rommene skal veksle i form og størrelse. Det skal være åpne 
arealer med mye lys og utsyn, og det skal være rom med mye 
veggplass og med mer lukket karakter. 

Krav:  15 grader / dagslys, Gulv- og veggflater
 Samle 30 stk. kombibruk med seremonirom /peis
 Kontakt med uteareal
 To plan (250 + 150m2)
 Normal min. romhøyde er 270cm.

A1.2 - SEREMONIROM: 50m2+ stollager 10m2
I utstillingsarealet skal det være mulig å samle en gruppe på 
30 personer for samtale og historiefortelling. Denne delen av 
utstillingsarealet skal også kunne nyttes til mer seremonielle 
aktiviteter. Det kan være minnestundssamling, vandreutstilling, 
folkemøte etc. Rommet skal arkitektonisk speile denne bruken.

A2 – MAGASIN: 50m2 
Magasinet er areal for oppbevaring av alle typer museale 
gjenstander som ikke er en del av en utstilling. (Magasinet 
bør ha en klimatisert del, ca 10 m2). Gjenstander omfatter alt 
tenkelig historisk materialet som kan håndteres med håndkraft 
og romslig personheis.  Øvrige tyngre og større gjenstander 

som båter og kjøretøy lagres andre steder.  Magasinet må ha 
nærhet til utstilling og til varemottaket.
 0 grader
 Mottak

A3 – Verksted 50m2 inkl lager.
Verksted og lager skal nyttes til forefallende vedlikehold 
av utstillingen “FRØYA GJENNOM TIDENE”, bygging og 
riving av kortvarige utstillinger og annet vedlikehold ved 
Museumsbygget (S) og Folkemuseet(N).
Verkstedet skal ha direkte adkomst utenifra og innvendig 
forbindelse til de øvrige personalrom.
Verkstedet skal ha god romhøyde. Det er ikke behov for 
traverskran. 
Doble dører eller garasjeport er hensiktsmessig.  Det er krav til 
ytre fasiliteter for utendørs arbeider. Se under U. Utomhus. 

Krav:  15-21 grader
 Dagslys
 Arbeid 40m2
 Lager 10m2

Ekstra romhøyde på verksted.  Spørsmål: Fastsatt til:????
Magasin og lager kan være samme rom. Spørsmål: Hva menes 
med lager i dette tilfelle?

B – STØTTEAREALER
Støttearealer er det som skal til for å drive museet som en 
helhet. Støttearealene kompletterer anlegg til et funksjonelt 
museumsbygg tilpasset visningsformål og det administrative 
behov.

B0 – Generelt
Funksjonelt og fleksibelt: Universell utformede arealer i alle 
deler av bygningen. Arealene i dette bygningsavsnittet må være 
oversiktlige og åpent. Lett å orientere seg i. Generell romhøyde 
skal være min 270cm. Alle rom skal være klimatisert. 20 grader.

Materialbruken skal være robust og gjerne tradisjonell. 
Gjerne med sterkt innslag av tre i kysttypisk utførelse og 
bruk. Materialbruk og utrykk må gjerne stå i kontrast til 
utstillingsdelen.
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Arealer for kommunikasjon i bygget skal ha vestibyle og 
dimensjoneres for 30 personers samtidighet. Møterom kan 
ved fleksibelt arrangement sambrukes med vestibylearealet. I 
arealet skal det være plass til møblering for kafedrift. Kafedrift 
skal kombineres med møterom. Kafeen skal ha tilliggende 
solorientert uteareal. 

Spørsmål: Hva er frivillighetens egne rom- og arealkrav? 
Utgått:(Frivillighetsfunksjonen skal ha eget administrativt 
kjerneareal, kontor og lager). Fellesarealer inngår i 
frivillighetsfunksjonen. 

Kontorer utstyres som generelle kontorareal i åpent landskap.

B1 – Skranke/vestibyle/kafé 25m2
Skrankefunksjonen er publikums første ”stasjon” i anlegget. 
Her møter publikum personalet, billettkjøp og orientering 
om tilbudet i folkeparken. Til skranken må det ligge et romslig 
areal for publikum, et vestibyleareal. Dette arealet skal binde 
sammen servicefunksjonene; skranke, kafè, toaletter og 
møterom på en uanstrengt og åpen måte. Bak skranken skal 
det finnes kontorarb.plasser for administrasjon og en liten 
kjøkkenfunksjon.

B2 – Kjøkken    10m2
Kjøkkenet er et kombikjøkken for ansatte og for den enkle 
kafeen i vestibylen. Kun drikke og vaffel/kaldmat servering fra 
dette kjøkkenet. Det skal være servering over disk/skranke.       
Krav:  Enkel kjøkkenfunksjon. Maks 6 moduler.  Øvrig 
servering i anlegget utføres av komplett catering.

B3 – Møte #1   30m2
Møterom skal ha adkomst fra vestibyle. Fordel at det kan være 
separert og ikke forstyrres av annen virksomhet. Rommet skal 
utstyres med audiovisuelle hjelpemidler.  
 
B4 – Møte #2   30m2
Møterom skal ha adkomst fra vestibyle. Fordel at det kan være 
separert og ikke forstyrres av annen virksomhet. Rommet skal 
utstyres med audiovisuelle hjelpemidler.  
 
 
B5 – Toaletter  15m2
Krav:  1 HC Toalett, 1. herre + 1. dame

B6 – Kontor #1 – museum 10m2
Åpent areal bak skranke tilrettelegges for arbeidsplass for 
ledelse av museum/turistinformasjon i kommunen. 

B7 – Kontor #2 – museum 10 m2
Åpent areal bak skranke tilrettelegges for arbeidsplass for 
ledelse av museum/turistinformasjon i kommunen. 

Kontor B6 og B7 kan tenkes i samme rom. 

B8 – Åpen post
Kontor frivillige utgått

B9 – Lager – kopirom 10m2
Kombinert lager og kopirom for administrativ og 
publikumsorientert tjeneste. Frivillige trenger ikke et eget lager. 
Kun plass til evt. et skap i et av arealene nevnt tidligere. 
C – DRIFTSAREALER

C0 - Generelt

C1 – VENTILASJONSROM         15 m2

C2– RENHOLDSOM   5 m2

C3– AVFALLSROM        utvendig

U – UTOMHUS
ADKOMST, INNGANGSPARTI, PARKERING (sykkel(bil), INN-
OG UTLASTNING, AVFALL, UTEMAGASIN, UTEVERKSTED, 
ARENA med SCENE, UTESERVERING, BELEGG og 
VEGETASJON, BELYSNING, VVA.
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Frøya Folkepark
2. Folkemuseum på Sistranda / Nord
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Anlegget organiseres etter følgende tre prinsipper:

2.1 Lokasjon N / Konsept og organisering

A) “Tema-teiger”
Som en referanse til de smale, langstrakte teigene som karakter-
iserer strandbruket, deles området i mellom Nordfrøyveien (fv 
714) og havet inn i smale, øst/vest orienterte ”tema-teiger”. 

Innenfor hver av disse tema-teigene skal det formidle et tema 
gjennom installasjoner som bygg, utstilling og aktiviteter. 
Temaene kan eksempelvis være ”gårdsdrift”, ”fiske, ”læring”, 
”religiøst - / sosialt liv”, ”maritimt liv” og ”blåmat”. 

B) Infrastruktur 
Adkomsten til anlegget skjer via en gangvei som strekker seg 
fra Siholmen til BKK / FKK (Blått kompetansesenter og Frøya 
kultur- og kompetansesenter) hvor man har tilgang på buss, 
båt og parkering. 

Herfra går veien på tvers av de ulike ”tema-teigene” og knytter 
slik folkeparkens innhold sammen. Gangveien planlegges ikke 
som raskeste vei mellom A og B, men varierer fra det å følge 
strandlinjen, til å svippe innom tun, torg og smale smau.   

C) Arkitektonisk konsept
Museets drifts - og administrasjon skal ikke samles i et sentralt 
plassert bygg, men tvert i mot være et spredd anlegg som kny-
tter seg opp til de historiske byggene i parken. 

Arkitekturen skal være gjenkjennelig og særegen, men samti-
dig være i dialog med de historiske byggene.
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2.2 Konseptuell situasjonsplan Lokasjon N 

Tema #6: Religiøst liv / Kultur
 Kirkegård

 Poesi / kunst 

 Tradisjon

 Sakralt / Tæring / Havet tar

Tema #5: Reiseliv
 Overnatting

 Fritid 

 
Tema #4: Fremtid og teknologi
 Teknologisenter?

Tema #3: Handel og næring
 Håndverk

 Produksjon / maskin

 Handel

 Butikk

 Blåmat / kafé

Tema #2: Aktivitet og læring
 Administrasjon

 Galleri

 Gammelt notheng = Brygge + motormuseum

 Skolen

 Utendørsaktiviteter / lek

 Båt / kajakk / bading 

Tema #1: Strandbruket
 Dalatunet

 Husdyr

 Torvtørking

 Jordbruksredskaper

 Fiskeredskaper

 Scene på tunet

Følgende skisse er kun ment som et eksempel på organ-
isering av bygg og innhold. Historiske bygg er illustrert 
som hvite, mens nybygg er grå.
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Formgivning

De historiske byggene er anleggets “hovedpersoner” og skal 
sette premissene for den nye arkitekturen i området. 

Alle nybygg (publikumsrettede bygg / installasjoner), skal derfor 
hente proporsjonene sine fra de historiske byggene. Det vil si 
at nybygget har samme høyde, takvinkel, vindusstørrelser eller 
bredde som bygget det står sammen med. 

Et enkelt sett av regler skiller nye bygg fra gamle - og gir 
folkeparken en synlig, tydelig og karaktersterk identitet.

2.3 Arkitektonisk konsept:            
“Bygg som speiler fortiden”

Arkitektur som formidler

Samtlige av anleggets nybygg utføres med en gjennkjennbar 
overflate. Vi foreslår en sort matt mur. Denne fargekodingen har 
to hensikter:

1. Fargen veileder de besøkende gjennom anlegget ulike 
bygg, og blir slik en slags rød (eller sort -) tråd som binder 
opplevelsen sammen. Når de besøkende denne fargen - vet 
man at man finner publikumsrettede aktiviteter og informasjon.

2. Man skaper en klar kontrast til de historiske byggene, slik at 
det ikke oppstår tvil om hva som er gamle - og hva som er nye 
bygg.

Fundament

Nytt og gammelt bygg knyttes sammen med en felles 
fundament.
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2.4 Modellskisser
Eksempler på arkitektonisk konspet

Eksempel: Tilbygg til notheng

Eksempel: Tilbygg med tilleggsfunksjoner Eksempel: Scenebygg til Dalatunet
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2.5 Akvarell / Skisse
Dalatunet
Illustrasjonen viser dalatunet, bedehuset, et gammelt notheng og Siholmen i 
bakgrunnen. Tunet har fått en ny scene.
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2.6 Akvarell / Skisse
Notheng / Kommunehus / Bekk 
Illustrasjonen viser et gammelt notheng, det gamle kommunehuset, samt 
nye bygg som rommer administrasjon, galleri og båtmotormuseum.
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Frøya Folkepark
3. Museumsbygget



vardehaugen.noFrøya Kommune Side: 17 

3.1Tomt

Eiendommen g.nr 21, br.nr 36, øst for hoved-
vegen gjennom Sistranda, ned mot sjøkanten 
er tomta for det nye museumsbygget på Frøya. 
Tomtas beliggenhet gjør at et museumsbygg 
her får en svært sentral plassering, og vil være 
lett synlig ved adkomsten til Sistranda fra sør, 
fra Hitra og fra fastlandet. 

Med strandlinje er museumsbygget sikret god 
praktisk og synlig kontakt med sjøen. Nærhet-
en til Frøya kultur- og kompetansesenter 
inviterer til et godt samspill mellom senteret 
og museet. Lokaliseringen sør for FKK og 
folkemuseet nord for FKK skaper en avstand 
mellom enhetene i Folkeparken som kan 
utnyttes positivt. 

Tomtas egenskaper gjør det mulig, sammen 
med et nytt museumsbygg, å skape særlig 
attraktive utearealer. Både til opphold, 
aktiviteter og utendørs utstillinger. Det jevne 
terrengfallet mot sjøen gir gode muligheter 
for å utvikle et konsept for et museumsbygg 
med varierende gulvnivåer og romhøyder. 
Dette gir rom for variert utstillingsdesign og 
spennende opplevelser i samspillet mellom 
bygg og natur.
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3.2 Referanser:
Drift og konsept

Vi har undersøkt tre relevante museum, av 
sammenlignbar størrelse / program, med 
hensikt å dra nytte av erfraingene fra disse. 
Referansene er Karmøy Fiskerimuseum, 
Atnbrufossen vannbruksmuseum og Fetsund 
lenser.

Felles for disse er:

Sentral plassering av skranke, mellom 
utstillingsareal og administrative funks-
joner, muliggjør at byggene kan driftes av 
en person.

En avlang form gir byggene mye vegg - / 
utstillingsplass. Muliggjør en kronologisk 
organisering av utstillingen.

Avlang form gjør det enkelt å dele bygget 
inn i ulike soner: Både med tanke på 
program og klima.

Enkle rom med variabel takhøyde gjør 
museene fleksible til å kunne stille ut ob-
jekter av ulik størrelse og kompleksitet. 

Variasjoner mellom åpne og lukkede 
rom kan tilfredstille ulike krav til dagslys / 
kunstig belysning.

Museene har rom til små konferanser / 
møter. 

Karmøy Fiskerimuseum

Atnbrufossen vannbruksmuseum

Fetsund lenser
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3.3 Inspirasjon: 
Nothenget

Bygget skal være synlig og identitetsskapende,  
med røtter i kystkultur.  Ambisjonen er at 
museet skal bidra til å gjøre Frøya til et enda 
sterkere turistmål i regionen.

Vi har latt oss inspirere av den særegne og 
ikoniske bygningstypologien “Nothenget”.

Et tradisjonelt notheng er ikke bare en 
iøynefallende konstruksjon, men også et 
bygg som er uløselig knyttet til aktiviteten og 
kulturen langst kysten.

Rent funksjonelt er også nothenget et egnet 
utgansgspunkt for utstillinger og formidling:
Den åpne strukturen og det tidvis 
dobbelthøye rommet er ikke bare ideelt til å 
tørke (stille ut) garn og båtustyr, men er også 
fleksibelt nok til å kunne romme de fleste 
objekter og aktiviteter. 

Kontrasten mellom en helt åpen og 
inkluderende førsteetasje og en lukket og 
mer skjermet andreetasje, er også et godt 
utgangspunkt for spennende utstillingsrom 
som kan tilfredstille et bredt spekter av krav 
og funksjoner. 

Det er videre en lang tradisjon for at notheng 
ble brukt til sosiale sammenkomster. Mange 
steder ble byggene brukt nærmest som 
samfunnshus og festlokaler. 

Byggverkets avlange form og store takhøyde 
kan minne om et konsertrom, eller nesten en 
kirke, ideell for konserter og arrangementer. 
“Hengjo” i Bakkjarvik er et godt eksempel på 
dette: Her arrangeres det jevnlig konserter og  
andre kulturelle sammenkomster (se bilder 
t.v.).

Over: Notheng på Kjerringvåg

“Hengjo” i Bakjarvik Operakonsert i “Hengjo” i bakkjarvik
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3.4 Forslag:
Skisse til museumsbygg

Vårt utkast til museumsbygg er nært beslektet 
med det tradisjonelle nothenget: Byggets form 
er avlangt og strekker seg mot sjøen, mens kon-
struksjon er en enkel og repetitiv trestruktur.

Første etasje er visuelt åpent, med store glassvin-
du og skyvedører. Gulvet ligger parallelt mot et 
utendørs amfi som følger landskapets naturlige 
helling, med enkle trapper og ramper.

Som på tradisjonelle notheng er andre etasje 
lukket, og slik egnet for mer beskyttede og 
veggkrevende utstillinger. 

Rommene i museet veksler mellom enkel og 
dobbel etasjehøyde, slik at museet får fleksi-
ble og gode romlige kvaliteter.  

Museets funksjoner organiseres rundt en 
sentralt plassert skranke. Bak skranken eta-
bleres administrative funksjoner, møterom 
og verksted, mens man på den andre siden 
etablerer utstillingsareal i begge etasjer. 

I enden av bygget etableres et dobbelthøyt 
seremonirom med mezzanin, egnet for sam-
menkomster og konserter.
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3.41Situasjonsplan
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3.43 Illustrasjon / Snitt: 
Foajé

Når man ankommer museet møter man et 
generøst og åpent rom. Her finner man en 
resepsjonsdisk, med en beskjeden kafé- 
funksjon. Herfra får man visuell informasjon 
om de aktuelle utstillingene og området 
forøvrig. 

Skranken definerer skillet mellom driftsdel og 
publikumsdel

10,64

3,78

7,15

4,50 4,50

Magasin

Verksted

Kontor Mezzanin

Resepsjon Kafé Utstilling båtmotorer Fleksibelt
scenerom

Utstilling "Frøya gjennom tidene"

A

A
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3.44 Illustrasjon / Snitt: 
Åpen og lukket utstilling

Utstillingsrommene veksler mellom en åpen 
førsteetasje som henvender seg til landskapet 
rundt og en lukket andreetasje. En trapp og 
heiskjerne plasseres sentralt i anlegget.

10,64

3,78

7,15

4,50 4,50

Magasin

Verksted

Kontor Mezzanin

Resepsjon Kafé Utstilling båtmotorer Fleksibelt
scenerom

Utstilling "Frøya gjennom tidene"

B

B
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3.45 Illustrasjon / Snitt: 
Seremonirom
I enden av utstillingsarealet etableres dob-
belthøyt rom med mezzanin som utnytter 
konstruktsjonens fulle høyde. Arealet er egnet 
for utstilling av større objekter (f.eks. båt med 
mast), men kan også brukes som seremon-
irom / konsertarena.

10,64

3,78

7,15

4,50 4,50

Magasin

Verksted

Kontor Mezzanin

Resepsjon Kafé Utstilling båtmotorer Fleksibelt
scenerom

Utstilling "Frøya gjennom tidene"

C

C
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3.46 Fasadeskisser

Fasade mot øst

Fasade mot nord

Fasade mot sør
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3.48 Illustrasjon:
Modellfoto / Skyvedører



vardehaugen.noFrøya Kommune Side: 28 

3.49 Illustrasjon:
Modellfoto / Åpent
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3.47 Illustrasjon:
Modellfoto / Seremonirom
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3.5 Illustrasjon:
Modellfoto / Fasader
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Frøya Folkepark
4. Bakgrunnsinformasjon
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FAGLIG PROFIL
Vardehaugen AS er et arkitektkontor etablert i 2014, med 
kontorer i Oslo. Vi jobber med et bredt spekter av oppdrag, 
fra installasjoner og småhus, til medvikrningsprosesser og 
urbanisme. Vi legger vår stolthet i at alle våre prosjekter skal være 
skreddersydd oppdragsgivers ønsker og behov, samt landskapet og 
bygningsmiljøet det står i. 

FAKTA / BAKRGRUNN
Kontoret drives av Håkon Matre Aasarød og Bjørn Cappelen. 
Aasarød var fra 2004-2014 partner og daglig leder av Fantstic 
Norway AS og underviser i dag på Arkitekthøyskolen i Oslo. 
Cappelen startet HUS Arkitekter i 1993 og har iløpet av sin 
karriære prosjektert flere bygg på Frøya. 
 
Vardehaugen er ett av åtte kontorer som jobber med å utvikle 
destinasjoner for Nasjonale Turistveger de neste 10 årene. 

KUNDER (UTVALG)
(Offentlige kunder) Statsbygg, Statens Vegvesen, AUF, NRK, 
Husbanken, Innovasjon Norge, Sparebankstiftelsen, Norsk Form, 
div. norske kommuner (f. eks: Trondheim -, Bodø -, Oslo -, 
Sandnes -. og Brønnøy Kommune) 

(Private kunder) Aspelin Ramm Eiendom AS, Wahl Eiendom AS, 
Anton B. Nilsen AS, Liegruppen AS, Tandberg Eiendom AS. 

ANSVARSRETTER / DIBK
Ansvarlig søker:  Tiltaksklasse 2
Pro. Arkitektur:   Tiltaksklasse 3
Pro. Overordnet ansvar Tiltaksklasse 2
Pro. Utearealer   Tiltaksklasse 1 

UTMERKELSER
“Årets Sosialarkitekt 2011”, tildelt Fantastic Norway av NAL-
president  Kim Skaara (Skaara Arkitekter), Oslo/Norway 
2011
”Blueprint Magazine award Fantastic Norway, for best stand 
design / 2. Price”, 100% Design Earls Court London 2011
”Årets Unge Formgiver 2010” / 2.Plass” Kulturdepartementet + 
NorskForm, Oslo/Norway 2010
”The Iakov Chernikohov Architeural Prize”, 
Moskva/Russland 2010, Fantastic Norway
“Norsk Fagpresses Journalistpris 2008” (hederlig  omtale) 
NFP, Oslo/Norway 2008, 
“FAD Medal of Honour” for “Re-establishing the  architect  
as a constructor of society”  Barcelona 2007, Fantastic Norway

4. Om Vardehaugen AS
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Kontakt:
post@vardehaugen.no 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: G01  

Arkivsaksnr.: 16/1358    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

MORGENDAGENS OMSORG - TRINN 2- BUDSJETT  

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å disponere inntil kr 1.000 000 til videre 

planleggingsarbeid i prosjektet «morgendagens omsorg i Frøya kommune».  

Midlene tas fra investeringsfond nr 253080016 «morgendagens omsorg» som er avsatt 

til dette formålet.  

 

Følgende budsjettjustering gjøres:  

 

D 02702.1100.120.551430 kr. 750.000,00 

D 04291.1100.120.551430 kr. 250.000,00 

K 07291.1100.120.551430 kr. 250.000,00 

K 09480.1100.120.551430 kr. 750.000,00 

 

Ny saldo på investeringfond 253080016 «Morgendagens omsorg»: kr. 17.196.000,00 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret gjorde i møtet 26 mai 2016, sak 76/16 følgende enstemmige vedtak:  

 
1. Kommunestyret ber om at organiseringen av prosjektet for «morgendagens omsorg – del 

2», vedtatt i styringsgruppa 21.04.16, vurderes på nytt. Vi ser at det kan bli en utfordring 
dersom en ikke får gjennomgående representasjon i styringsgruppa fra arbeidsgruppene. 
Andel fagpersoner fra plo bør også vurderes øket. Bare slik mener vi at vi kan få til helhetlig 
tenkning rundt morgendagens omsorg.  Det bør vurderes om rådmannens lederteam 
trekkes inn i styringsgruppa ved behov, og i mindre grad sitter som faste medlemmer av 
styringsgruppa. Unntaket er assisterende rådmann og økonomisjef.  

 
2.  Kommunestyret ønsker at eldrerådet og brukerrådet deltar aktivt i prosessen ved at de 

stiller med representanter i alle delprosjektene.   
3.  Den nye modellen for helse og omsorg må kommuniserer godt ut til ansatte, innbyggere og 

politikere i Frøya kommune  



4. Rådmannen bes om å orientere formannskap og kommunestyret om utviklingen i prosjektet 
månedlig.  

5. Kommunestyret vil i egen sak vedta lokalisering av nytt helsehus og nye 

omsorgsboliger.   
 
6.  Rådmannen kommer tilbake med egen sak på budsjett for prosessen fremover 
 
7. Parallelt med kultur og holdningsarbeidet startes prosjektering av bygningene som skal 

bygges for morgendagens omsorg 
 

Denne saken er oppfølging av punkt 6. i dette vedtaket.  

 

Rådmann foreslår at styringsgruppa for prosjektet kan disponere intill kr 1.000 000,- tenkt 

fordelt slik i oppstartsfasen av prosjektet: 
 

 
Budsjettplan                                                                                                                 Stipulert 
 

 

Arkitektbistand gruppe 1 300 000 kr 

Informasjonsstrategi – befolkning/ansatte 75 000 kr 

Kompetanseheving ansatte – Utgifter eksterne ressurser 
vikarinnleie/ reiseutg. etc 
Valg av velferdsteknologiske løsninger,  endringskompetanse hos 
ansatte og ledere, etikk/holdninger, tverrfaglig og tverrprofesjonell 
samhandling etc) 
 

100 000 kr 

Kommunebesøk 75 000 kr 

Intern prosjektledelse 50 % st 350 000 kr 

Kompetansekartlegging – modul i Visma (kompetanse og 
bemanningsbehov) 

50 000 kr 

Uforutsett, til styringsgruppas disposisjon 
(Brukes til å supplere poster over dersom det blir behov) 

50 000 kr 

Totalt 1 000 000 kr 
 

 

 

 

Vurdering: 

 

Morgendagens omsorg er et stort og viktig prosjekt for Frøya kommune, der nye bygg 

skal bygges, og dagens tjenesteyting skal videreutvikles, jfr. overordna strategier for 

prosjektet. Både planleggingskostnader og byggekostnader må påregnes i et så stort 

prosjekt. 

 

Ledere og ansatte innen pleie og omsorg er involverte i prosjektet i ulik grad/ stadier. I 

tillegg vil også en kommende informasjons og kommunikasjonsstrategi som har som 

målgruppe både kommunens innbyggere, øvrige ansatte og politikere, medvirke til en 

god informasjonsflyt og involvering i prosjektet. 
 

 

Rådmann foreslår derfor å avsette inntil kr 1 mill til planleggingskostnader og oppstart 

arkitektbistand til prosjektet på nåværende stadium, dette for å sikre god fremdrift i 

prosjektet.  



 

Det er også søkt om finansiering via OU fondet knyttet til dekning av prosjektkostnader -

prosjektledelse og deltagelse i gruppene. Søknaden har følgende tittel: «med fokus på ledelse 

og å skape samspill med medarbeidere, videreføre hovedprosjektet «morgendagens omsorg» 

som en bred og inkluderende prosess i hele organisasjonen Frøya kommune». Det vil også 

være aktuellt å søke om tilskudd hos husbanken, skjønnsmidler og evt andre aktuelle instanser 

etter hvert. Dette vil rådmann følge opp. 

 

Viser også til pkt 5 i vedtaket, der det er bestemt at FSK og KST skal månedlig bli oppdatert 

på fremdrift i prosjektet. Rådmann ser det naturlig at det også da rapporteres på økonomi 

samtidig. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Svanhild Mosebakken Arkiv: D11  

Arkivsaksnr.: 16/1557    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TILLEGGSFINANSIERING BASISHALL/IDRETTSHALL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Det vises til saksutredningen vedrørende manglende finansiering for fullføring av basishallen inklusive 

innkjøp av turnutstyr og lydutstyr. 

Kommunestyret bevilger totalt kr. 4.368.125,- til fullføring av prosjektet som finansieres på følgende 

måte: 

Ubrukte lånemidler: kr. 3.494.500,- 

Momskompensasjon kr. 873.625,- 

 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Basishallen inklusive ombygging/tilbygg til idrettshallen er under oppføring og prosjektet forventes 

fullført etter fremdriftsplanen til 15.07.2015. 

Prosjektet ble vedtatt av kommunestyret den 15.01.2015 med en totalramme på kr. 18 mill + mva. Det 

ble innhentet anbud og det ble inngått kontrakt med Kystbygg AS som totalentreprenør. Ut fra anbud, 

samt utgifter til prosjektledelse, uavhengig kontroll og uforutsette arbeider så hadde man følgende 

budsjett ved oppstart: 

 Kontrakt Kystbygg AS  : kr. 15.416.839,- 

 Kontrakt uavhengig kontroll : kr.      250.000,- 

 Byggeledelse/prosjektledelse : kr.      250.000,- 

 Uforutsette utgifter/tilleggsarb. : kr.   2.083.161,-  



 Totalt ekskl. mva  : kr. 18.000.000,- 

 + 25% mva   : kr.    4.500.000,- 

 Totalt    : Kr. 22.500.000,- 

 

Total finansiering som ble vedtatt i K-sak 3/15 er på kr. 18 mill + mva, dvs kr. 22.500.000,- som i 

utgangspunktet var finansiert på følgende måte: 

 Programmidler fra dept.  : kr.   4.000.000,- 

 Tippemidler   : kr.   4.000.000,- 

 Låneopptak   : kr. 10.000.000,- 

 Momskomp.    : kr.   4.500.000,- 

 Totalt    : kr. 22.500.000,- 

 

I denne kostnaden og finansieringen er det ikke medtatt utstyr til basishallen og det ble i budsjettet for 

2016 bevilget ytterligere kr. 1.000.000 inkl. mva til utstyr. Total vedtatt finansiering er derfor på kr. 

18,8 mill + mva. 

 

Vurdering: 

 
Under byggingen av basishallen har det dukket opp flere overraskelser både når det gjelder selve 

konstruksjonen og ikke minst forhold omkring flytting av kabler på vestsiden av bygget og sikring av 

selve byggegropa. Noe av dette var vi forberedt på, men når det gjelder grunnforholdene og sikring av 

byggegropa, så ble dette en større kostnad enn beregnet. I tillegg ble det oppdaget flere forhold hvor 

tegninger av eksisterende bygg ikke var i samsvar med de faktiske forhold. Dette har medført en rekke 

uforutsette utgifter utover det som var inntatt i budsjettet ved oppstart og som beløper seg til et tillegg 

på ca. kr. 2.000.000,- i forhold til opprinnelig avsatte midler til uforutsette utgifter.  De største postene 

her omfatter følgende: 

 Omlegging av kabler på vestsiden av bygget: kr. 495.000,- +mva 

Bortskjæring av betongribber mot vest og sør: kr. 400.000.- + mva (Her var det dobbelt så          

mange betongribber i forhold til det som var angitt på tegninger over hallen) 

 Innsetting av nye foldevegger mot kafeteria og ungdomsbase: kr. 250.000,- + mva. 

Ny drenering rundt bygget og kapasitetsøkning, som følge av at eksisterende drenering var tett. 

I tillegg ligger dreneringen så grunt at vannspeilet ligger like under dagens gulv og vi har måtte 

foretatt uttørking av gulvene hvor det skulle legges nytt gulvbelegg, over flere uker. Dette er en 

sammensatt kostnad som er fordelt over flere poster og som dreier seg omkring ca. kr. 

500.000,-. Dreneringen er nå senket slik at den ligger 1,5 m under eksisterende hallgulv. 

I tillegg er det foretatt endringer i det gamle amfiet. Her er det fjernet seter og scenegulvet er forlenget 

frem til 1.seterad, noe som har medført at vi får en ny treningsflate som allerede er tatt i bruk. I tillegg 

er det en del ombygging av varmeanlegget. Alt dette beløper seg til kr. 150.000,- + mva 



Går man ut fra det opprinnelige budsjettet for selve byggeprosjektet, hvor totalsummen i henhold til 

kontrakt og uforutsette utgifter var på ca. kr. 18,0 mill ekskl. mva. kommer man nå ut med kr. 20,0 

mill inkl. endrings-/tilleggsarbeider som har påløpt hittil. Vi har derfor en overskridelse på ca. kr. 

2.000.000,- + mva i henhold til vedtatt ramme for selve byggeprosjektet ekskl. utstyr. Dette samsvarer 

også med det opprinnelige beløp som var satt opp i forprosjektet/utredningen for ombygging av 

idrettshallen og utbygging av basishallen. 

Dette er i forhold til endringer/tillegg vi pr. i dag kjenner til, men vi nærmer oss nå slutten på 

byggeprosjektet, slik at det ikke forventes ytterligere store endringer/tillegg for selve byggingen. Det 

må imidlertid gjøres oppmerksom på at papptaket på eksisterende bygg er i svært dårlig forfatning 

etter snart 20 år. Her har vi innhente eget tilbud på legging av ny papptekking, samt maling av 

eksisterende hall. 

Pris på dette arbeidet er innhentet og dette beløper seg til totalt kr. 1.092.000,- + mva, hvorav ny 

papptekking inkl. nye takrenner utgjør kr. 795.000,- + mva. Dette tilbudet er oversendt teknisk etat. 

Dette tilleggsarbeidet, dersom det skal gjennomføres, må sannsynligvis ut på eget anbud i henhold til 

anbudsreglene for offentlige anskaffelser. Det vil ikke være riktig å ta med en ny tekking og maling av 

eksisterende hall inn i budsjettet for basishallen. 

Som ovenfor nevnt er utstyr til basishallen ikke inkludert i bevilgningen som ble gitt av kommunestyret 

i januar 2015. Her ble det bevilget et beløp i budsjettet for 2016 på kr. 800.000,- + mva. 

Vi har utarbeidet en kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag for dette utstyret i samråd med 

personer i Trondheim som tidligere har bygget basishaller. I tillegg har vi utarbeidet en 

kravspesifikasjon/konkurransegrunnlag for lydutstyr i basishallen. Når det gjelder lydutstyret så er 

denne forespørselen utsendt til 3 leverandører og vi har mottatt pris fra samtlige, hvor gunstigste tilbud 

ligger på kr. 300.000,- + mva. 

For turn-/gymnastikkutstyret så er dette utlyst i Doffin. Ved første utlysning mottok vi ikke et eneste 

anbud. Etter en ringerunde til aktuelle leverandører ble så dette sendt ut på en ny anbudsrunde i Doffin 

og man mottok da et anbud på 2,4 mill + mva.  Som følge av at det kun ble mottatt et anbud, så ble 

ikke anbudsprotokollen offentliggjort, da vi besluttet å sende utstyret ut på anbud i Doffin for tredje 

gang. Under denne runden ble det på nytt tatt kontakt med leverandører for å gjøre dem oppmerksom 

på det anbudet som nå var ute. Ingen nye anbud ble mottatt, bortsett fra at anbyder i 2. runde 

opprettholdt sitt anbud på kr. 2,4 mill + mva. 

Vi ser ingen hensikt i å legge utstyr til hallen ut på anbud for fjerde gang, da vi i de to siste rundene har 

vært i kontakt med leverandører og bedt om at de må levere tilbud og spesielt gjort oppmerksom på at 

interessen har vært svært liten i de foregående anbudsrundene. Likevel mottar vi ikke anbud, selv om 

leverandøren ved telefonhenvendelse bekrefter at de vi levere pris. 

Som følge av dette så har vi hatt forhandlinger med anbyder og gjennomgått hele tilbudet. Ut fra 

forskriftene kunne vi ikke forhandle på enhetspriser, men vi kan redusere leveransen og gå ned i 

kvalitet. Forhandlinger ble gjennomført i Trondheim, hvor vi hadde gjennomgang av hele tilbudet 

sammen med daglig leder av en lignende basishall som har god kunnskap om det utstyret som vi har 

behov for. Her ble både kvalitet og også omfang av leveransen gjennomgått. Det understrekes at vi ikk 

disponerer noe utstyr som i dag kan benyttes i hallen, da dette er gammelt og helt utslitt. 

Ut fra møte har vi nå fått et nytt pristilbud hvor pris og omfang av leveransen er redusert til                

kr. 1.994.500,- + mva(dvs. en reduksjon på kr. 405.000,- + mva). Med tillegg av lydutstyr til en 

kostnad på kr. 300.000,- + mva, utgjør derfor hele utstyrsleveransen en kostnad på kr. 2.294.500 + 

mva. 



Rådmannen beklager at man har kommet opp i denne situasjonen når det gjelder overskridelse av 

budsjett for et byggeprosjekt, da spesielt når det gjelder utstyrsposten. For selve byggeprosjektet, som 

også omfatter rehabilitering/ombygging av eksisterende bygg, så har man erfaring med at man her kan 

møte på uforutsette forhold som betyr økte utgifter, men for innkjøp av nytt utstyr burde man «truffet 

bedre» med budsjettbevilgningen. 

Rådmannen ser imidlertid ingen annen mulighet enn å tilleggsbevilge de nødvendige midler, slik at 

byggeprosjektet kan fullføres som forutsatt. Rådmannen tilrår derfor at det tilleggfinansieres             

kr. 2 mill + mva til selve byggeprosjektet og kr. 1.494.500 + mva til utstyrinnkjøp. Dette finansieres 

med kr. 3.494.500,- i bruk av ubrukte lånemidler og kr. 873.625,- i momskompensasajon. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv: X31 &13  

Arkivsaksnr.: 16/1866    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORGANISERING AV DEN SIVILE RETTSPLEIE PÅ GRUNNPLANET I POLITIET 

- SRGP  

 

 

Vedtak: 

 

 Innstilling: 
1. Frøya kommune er bekymret for en utvikling der statlig kompetanse stadig 

sentraliseres, og vil gjenta vår konklusjon i høringsuttalelsen til politianalysen 

26.09.13: Lensmannskontoret har fortsatt god gjenklang i det norske 

samfunnet, og er knyttet til tillitt og lokalkunnskap. Dersom det er politisk vilje, 

har Frøya kommune tro på en fremtid med flere større enheter, men hvor vi 

fortsatt har tilstedeværelse i de fleste kommuner. Lensmannsrollen i 

tradisjonell forstand er endret, men kan fortsatt ha base i kommunen, i nært 

samspill med andre etater og publikum. Da vil lensmannen verken være best 

før, eller utgått på dato, men ta med seg det viktigste; kjenne sitt lokalsamfunn 

og være en ressurs for dette. 

 

2. Når det gjelder den sivile rettspleien, så er vi åpne for at endringer kan være 

fornuftige, men vil igjen advare mot løsninger som tapper distriktskommuner 

for nødvendig kompetanse. Vi vil her spesielt nevne forliksrådet, som er 

velfungerende og som vi tror kan oppnå gode resultater, nettopp fordi det har 

nærhet til sakene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg: 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1866-1 ORGANISERING AV DEN SIVILE RETTSPLEIE PÅ GRUNNPLANET I 

POLITIET - SRGP  

  

 

 

Saksopplysninger:   

 
Saksopplysninger: 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut på høring forslag til lovendringer om 

organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet (SRGP). Høringsnotatet er en 

oppfølging av nærpolitireformens konklusjoner knyttet til SRGP. 

Forslagene åpner for at det kan etableres større namsmannsdistrikter ved at 

lovbestemmelsen om at hver enkelt lensmann er namsmann i sitt distrikt endres. 

Nærpolitireformen konkluderte med at politi- og lensmannsetaten bør avlastes oppgaven 

med å utføre lensmannsskjønn, og forslagene i høringsnotatet tar sikte på det. 

Med «den sivile rettspleien på grunnplanet» (SRGP) menes forliksrådene, den alminnelige 

namsmannsfunksjonen (tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning), stevnevitnefunksjonen og 

enkelte andre rettspleiegjøremål som utføres på nivået under tingrettene, som 

lensmannsskjønnene og enkelte oppgaver i forbindelse med arv, skifte og konkurs. I 2015 

ble det ført inn 538 820 nye saker i politiets saksbehandlingssystem for sivile saker, hvor 

saker om utlegg utgjorde 335 235 og antallet forliksrådssaker var 93 873. 

I juni 2015 fattet Stortinget vedtak om iverksetting av nærpolitireformen, jf. Innst. 306 S 

(2014-2015) Innstilling fra Justiskomiteen om endringer i politiloven mv. (trygghet i 

hverdagen – nærpolitireformen). Til grunn for Stortingets behandling lå Prop. 61 LS (2014-

2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen). 

Høringsnotatet  er i hovedsak en oppfølgning av nærpolitireformens konklusjoner knyttet til 

den sivile rettspleie på grunnplanet. 

Det første hovedtemaet i høringsnotatet er organiseringen av den sivile rettspleie i politiet. 

I dag er det slik at hver lensmann og enkelte politistasjonssjefer er namsmann og ivaretar 

de andre SRGP-gjøremålene i sitt distrikt med mindre det er en namsfogd som utfører 

oppgavene. Nærpolitireformen slo fast at for å sikre god faglig kompetanse i 

oppgaveløsingen bør det åpnes for at oppgavene innen den sivile rettspleien på 



grunnplanet kan samles for større områder enn det enkelte lensmanns- eller 

politistasjonsdistrikt. Forslaget i høringsnotatet åpner for at én lensmann, politistasjonssjef 

eller namsfogd kan utføre oppgavene for flere lensmanns- eller politistasjonsdistrikter. En 

slik ordning vil åpne for at det kan etableres større namsmannsdistrikter. Den nærmere 

inndeling foreslås lagt til Kongen med mulighet for delegering. 

Når det gjelder spørsmålet om hvilke sivile rettspleieoppgaver som skal ligge til politi- og 

lensmannsetaten, er det i nærpolitireformen konkludert med at de fleste av dagens 

oppgaver fortsatt skal ligge hos politi- og lensmannsetaten – som blant annet 

tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og stevnevitnefunksjonen. Det ble videre presisert at 

sekretariatsfunksjonen for forliksrådet har sammenhenger med namsmannsoppgaven som 

tilsier at funksjonen fortsatt bør ligge hos politiet, men at oppgaven må ses i sammenheng 

med kommunereformen. Det foreslås i høringsnotatet at sekretariatsfunksjonen fortsatt 

skal ligge hos namsmannen. 

Det andre hovedtemaet i høringsnotatet er «lensmannskjønn». Politi- og lensmannsetaten 

administrerer i dag ulike typer skjønn i henhold til bestemmelser i en rekke ulike lover 

(oreigningslova, friluftsloven, lov om løysingsrettar, matrikkellova, plan- og bygningsloven 

med flere). Nærpolitireformen konkluderte med at politi- og lensmannsetaten bør avlastes 

denne oppgaven, og forslagene i høringsnotatet tar sikte på det. For de fleste av 

skjønnene foreslås at jordskifteretten overtar oppgaven, men det foreslås også andre 

løsninger. 

Frøya kommunes tidligere behandling av politireformen 

Etter Gjørvkommisjonens rapport etter 22.juli-tragedien og påfølgende arbeid med 

politireform, har Frøya kommune avgitt 3 høringsuttalelser: 

26.09.2013 vedtok Frøya kommune følgende uttalelse til den såkalte politianalysen: 

 

Sak    /2013: POLITIANALYSEN, jfr  NOU 213: 9: ETT POLITI – RUSTET TIL Å MØTE 

FREMTIDENS UTFORDRINGER 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune hilser politianalysen i NOU 213-9 velkommen. Den direkte 

foranledningen til analysen – terrorhandlingen på Utøya og i regjeringskvartalet – er 



et dystert bakteppe når analysen nå skal ut på høring og de forskjellige 

høringspartene skal gi sine synspunkter og komme med forslag til endringer.  

Vi har ingen garanti for at den grusomme handlingen 22.juli i 2011 kunne vært 

forhindret eller fått et redusert omfang dersom politiet hadde hatt bedre struktur og 

kvalitet, men handlingen blottla flere svakheter vedrørende beredskap og evne til 

samhandling mellom relevante myndigheter. Den fremlagte analysen er svært 

omfattende og grundig og ble av justisminister Grete Faremo under overrekkelsen 

av analysen beskrevet som ”den mest grundige analysen av norsk politi som noen 

sinne er gjennomført. Den vil være et godt faglig grunnlag for diskusjonen om 

hvordan vi bør organisere politiet i fremtiden”. 

Frøya kommune deler denne oppfatningen, men vil samtidig understreke at 

terrorhandlingen 22. juli ikke alene må legges til grunn når det nå skal vedtas 

endringer når det gjelder så vel organisering av og som kvalitet i politiets 

virksomhet. 22. juli-kommisjonen sier selv i sin rapport:  

 

«Det er ikke én årsak alene som kan forklare responsen – verken for det som sviktet, eller 

det som fungerte. Kommisjonen mener likevel å ha observert at enkelte grunnleggende 

forutsetninger er avgjørende for etatenes prestasjoner. Der det sviktet, skyldtes det 

primært at: 

 Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten. 

 Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man 

har utviklet, har vært for svak. 

 Evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull. 

 Potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok 

utnyttet. 

 Ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å 

oppnå resultater har vært utilstrekkelig. 

Etter kommisjonens mening handler disse lærdommene i større grad om ledelse, 

samhandling, kultur og holdninger – enn mangel på ressurser, behov for ny lovgivning, 

organisering eller store verdivalg.» 

 

UTREDNINSUTVALGETUTVALGET HOVEDANBEFALINGER  

For å sette norsk politi i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer, er utvalgets 

hovedanbefalinger som følger: 

1. Politiet bør gis et oppgavesett som er mer spisset mot kjerneoppgavene. Politiet 

bør primært gis tilleggsoppgaver som støtter opp om løsing av kjerneoppgavene. 

2. Rammevilkårene for og evnen til styring, ledelse og utvikling av politiet bør bedres. 

3. Politiet bør få en struktur og organisering som frigjør politikraft til kjerneoppgavene, 

muliggjør nødvendig spesialisering og legger til rette for bedre styring. 

4. Politiet bør starte et arbeid for å øke organisasjonens evne til kontinuerlig 

forbedring og utvikling av 



virksomheten.

 

 

2. Frøya kommune deler i hovedsak utvalgets oppfatning om disse fire anbefalinger. 

Mye taler for at en spissing inn mot politiets kjerneområder er nødvendig, men her 

må det være fleksibilitet i forhold til geografi. 

 

3. Frøya kommune deler også utvalgets anbefaling om et færre antall politidistrikter, 

og anbefaler gjerne at fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-

Trøndelag blir ett politidistrikt. Men på ett bestemt vilkår:  

Innsparte ressurser gjennom en slik sentralisering må bidra til å opprettholde en 

lensmannsstruktur minst på samme nivå som i dag. Dette kan begrunnes i 

følgende:  

 Et nærpoliti som kjenner sitt lokalmiljø og som er kjent av innbyggerne, er 

uvurderlig når det gjelder forebygging og etterforskning av hverdagskriminalitet. 

Det er viktig å huske at terror og organisert kriminalitet med forgreininger til 

andre regioner og over landegrenser, ikke er den mest påtrengende utfordring – 

aller minst i Distrikts-Norge. Det kan være grunn til å vurdere hvorvidt det ikke er 

slik at distriktene har færre alvorlige forbrytelser nettopp fordi dagens politi er 

organisert bredt – med tilstedeværende, lokale enheter med tjenestekvinner- og 

menn bosatt i lokalsamfunnet – og som derfor har god oversikt. Det er enkelt å 

”legge ned” kontorer og endre kostnadsbildet – men hvor godt kommer 

alternativkostnadene frem? 

 

 Vi tror det har god effekt at barn og unge vokser opp og får et positivt forhold til 

politiet.  Dette etablerer langsiktige relasjoner som gir politiet fordeler når folk 

senere skal forholde seg til ordensmakten i ulike sammenhenger. Politiets 

legitimitet er avhengig at etaten har tillit i befolkningen. Et samfunn hvor 

avstanden mellom politi og befolkning blir for stor, vil skape mental avstand som 

igjen forhindrer at befolkningen får positive erfaringer og mulighet til å bygge 

relasjoner til politiet.. Når man kun opplever politiet i negative sammenhenger 



og tenker at nå har det sikkert skjedd noe alvorlig siden politiet er her, da har 

samfunnet tapt noe vesentlig. 

 

 Utvalget sier det selv slik i kapittel 4.1: ”Det overordnede målet med politiets 

virke er fravær av kriminalitet. Det vil alltid være mer effektivt om et lovbrudd blir 

hindret (forebygget) enn at det må håndteres i etterkant. Det er når hendelsen 

har skjedd at man har et avvik fra alminnelig orden, en straffbar handling, en 

gjerningsperson og et offer, og dermed også behov for å etterforske og ev. 

straffeforfølge. Samtidig vil en ensidig forebyggingsstrategi være en umulighet. 

Ivaretakelse av politiets kjerneoppgaver krever derfor en balanse mellom evne 

til forebygging, respons, etterforskning og straffeforfølgning”. 

 

Videre heter det i analysen: 

«En effektiv løsning av politiets kjerneoppgaver bygger på følgende fire 

elementer: 

- kunnskapsdrevet forebygging 

- tilstedeværelse der og når kriminalitet skjer 

- rask respons og gjenoppretting av normaltilstand når kriminalitet har skjedd 

- effektiv etterforskning og straffeforfølgning» 

 

 Etter Frøya kommunes mening styrker dette argumentet om en desentralisert 

lensmannsstruktur. Staten bør i nært samarbeid med kommunene beholde politi 

i kommunene, et politi som arbeider aktivt med forebygging og forhindring av 

kriminalitet, skader og ulykker. Politiet har en naturlig rolle å spille i et slikt 

arbeid og bør ha nærvær og tilstedeværelse av lokale politispesialister som kan 

gi råd og følge opp forhold som gjør kommunene til trygge og gode 

lokalsamfunn.  

 Hvert tjenestested som bemannes ned, fjerner oss fra muligheten til å ha et 

politi som kjenner folket, og ha et folk som kjenner sitt politi. I lokalkunnskap og 

samspill mellom politi og publikum ligger en unik mulighet for tidlig inngripen, 

kanskje det viktigste kriminalitetsforebyggende grep vi har.  

 

 Frøya kommune har ingen overdreven tro på at politipatruljer bemannet med 

ulike tjenestekvinner- og menn fra den ene dagen til den neste, den ene uken til 

den neste, som opererer over større områder, vil ha noen mulighet til å etablere 

relasjoner som gjør denne type forebyggende arbeid mulig. Om løsningen vil 

skape tilstrekkelig trygghet på andre felter, gjenstår å se.  

 

 Tidligere Stortingsmeldinger og innstillinger/debatter i Stortinget beskriver et 

ønske om et politi som er nært og i dialog med publikum. Kommunikasjon 

gjennom sosiale medier, hjemmesider og patruljer som dekker store områder 

ivaretar neppe dette. I løpet av èn generasjon vil trolig mange politifolk ha flyttet 

nært de nye og store enhetene, dersom ikke alternativer skisseres. Med 



flyttingen uthules ytterligere muligheten for et politi som kjenner sitt 

lokalsamfunn. 

 

 Helsevesenet har gjennomgått flere reformer de siste årene og er nå i full gang 

med samhandlingsreformen. Et betydelig poeng i denne er å flytte flere 

tjenester nærmere publikum og forebygge i større grad enn å reparere.  I 

debatten har vi oppfattet et utsagn vi gjerne slutter oss til: ”Desentraliser så mye 

som mulig, sentraliser det som må sentraliseres”.  Det er grunn til å trekke frem 

Samhandlingsreformen, som bygger på prinsippet om sterke fagkretser 

regionalt som behandler alvorlig sykdom og skade som fordrer 

spesialkompetanse, men som samtid forutsetter en mest mulig desentralisert 

helsetjeneste som gjør at alt som kan løses lokalt, blir behandlet nærmest mulig 

innbyggernes hjemmemiljø. Man kunne valgt en modell med ”ambulerende 

enheter” med base i regionale kompetansesentra for å løse oppgaver lokalt, 

men har isteden valgt å satse på en desentralisert modell med fast 

tilstedeværelse lokalt. Vi er overbevist om at dette er en god modell, også for 

politiet. 

 

 Politiet vil ha sunt av å se på hvordan egne ressurser benyttes.  Politiet er til for 

publikum. Politiet skal være en serviceorganisasjon. Det betyr at politiet må 

være der problema er, politiet må være der publikum har behov for dem. Og 

dersom det er slik at politiet ikke er på gatene, har det selvsagt med ressurser å 

gjøre, men ikke ressurser alene. Det har de siste 20 åra vært en stor øking i 

antall polititjenestemenn, og dersom det er slik at politiet da ikke er på gatene, 

kan det ikke være snakk om et bemanningsproblem alene, da må det også 

være et organisasjonsproblem, et administrativt problem.  

 

 

 

KONKLUSJON: 

 

Lensmannskontoret har fortsatt god gjenklang i det norske samfunnet, og er knyttet til tillitt 

og lokalkunnskap. Dersom det er politisk vilje, har Frøya kommune tro på en fremtid med 

flere større enheter, men hvor vi fortsatt har tilstedeværelse i de fleste kommuner. 

Lensmannsrollen i tradisjonell forstand er endret, men kan fortsatt ha base i kommunen, i 

nært samspill med andre etater og publikum. Da vil lensmannen verken være best før, eller 

utgått på dato, men ta med seg det viktigste; kjenne sitt lokalsamfunn og være en ressurs 

for dette. 

  

NY REGIONMODELL FOR REGION 2 OG 3 

30.10.14 behandlet Frøya kommunestyre forslag til ny regionmodell for region 2 og 3. 

Følgende uttalelse ble vedtatt: 



 

1.Frøya kommune viser til forslag til ny regionmodell for Region 2 og 3 i Sør- 

Trøndelag politidistrikt. 

 

2. Frøya kommune har ikke vært kjent med arbeidet med ny regionmodell og er 

overrasket over at det nå legges opp til endringer innad i politidistriktet før 

resultatet av ny politireform i kjølvatnet av 22.juli-kommisjonen foreligger. 

 

3. Frøya kommune ønsker primært at eventuell ny regionmodell vurderes etter at 

politireformen er endelig vedtatt, og at struktur og bemanning foreløpig 

opprettholdes på dagens nivå. 

 

4. I rapporten vedr. ny regionmodell går det fram at Frøya lensmannsdistrikt 

opprettholdes med egen lensmann, og det argumenteres med at den nye 

modellen vil styrke den politioperative beredskapen og dermed også gi kortere 

responstid. Det er i så fall positivt. 

 

5. Det fremgår av rapporten at Frøya og Hitra skal ha forvaltningsoppgavene for 

alle lensmannsdistriktene i region 2. Frøya kommune er redd disse oppgavene 

vil kreve uforholdsmessig mye tid, og forutsetningen må være at bemanningen 

styrkes. 

 

6. Frøya kommune er betenkt over forslaget om at forlikssaker sentraliseres. 

Forlikssaker henger ofte sammen med straffesaker, og distriktskontorene vil 

miste verdifull kompetanse. 

 

7. Frøya lensmannskontor skal på papiret ha 5 stillinger. I dag er det i praksis 

bare 4. Frøya kommune ber om at bemanningen ved Frøya lensmannskontor 

styrkes, også med bakgrunn i at politidistriktet tilføres inntil 15 nye stillinger i 

2015, jfr. forslag til statsbudsjett. 

 

05.11.15 behandlet Frøya kommunestyre forslag om administrasjonssted i de nye 

politidistriktene. Følgende ble vedtatt: 

FORSLAG OM ADMINSTRASJONSSTED I DE NYE POLITIDISTRIKTENE 

05.11.2015 fattet kommunestyret følgende vedtak: 

Vedtak: 

1. Frøya kommune viser til høringsnotat datert 05.10.15 vedrørende forslag om 

administrasjonssted (hovedsete) for de nye politidistriktene, og støtter forslaget om 

at Trondheim blir administrasjonssted for Trøndelag. 

2. Frøya kommune viser til tidligere uttalelser vedr politireformen, og forutsetter at det 

blir lokale prosesser under ledelse av ny politimester når øvrig organisering av 

tjenestestrukturen skal drøftes, slik det også fremgår av høringsnotatet.  

 

 

Vurdering 



Det som etter rådmannens oppfatning er det mest vesentlige endringsforslaget i 

høringsrapporten, er følgende: Forslaget i høringsnotatet åpner for at én lensmann, 

politistasjonssjef eller namsfogd kan utføre oppgavene for flere lensmanns- eller 

politistasjonsdistrikter. En slik ordning vil åpne for at det kan etableres større 

namsmannsdistrikter. Den nærmere inndeling foreslås lagt til Kongen med mulighet for 

delegering. 

Det andre viktige temaet i høringsnotatet er «lensmannskjønn». Politi- og lensmannsetaten 

administrerer i dag ulike typer skjønn i henhold til bestemmelser i en rekke ulike lover 

Nærpolitireformen konkluderte med at politi- og lensmannsetaten bør avlastes oppgaver 

som gjelder oreigningslova, friluftsloven, lov om løysingsrettar, matrikkellova, plan- og 

bygningsloven med flere. 

Det er etter rådmannens oppfatning ingen tvil om at reformarbeidet i politiet innebærer mer 

sentralisering. I noen tilfeller kan det være fornuftig, men det urovekkende for en 

distriktskommune som Frøya er at en gradvis tappes for kompetansearbeidsplasser. Frøya 

kommune er en vekstkommune og burde vært tilført statlige kompetansearbeidsplasser. I 

vår høringsuttalelse til den såkalte politianalysen, uttalte vi følgende: 

”Desentraliser så mye som mulig, sentraliser det som må sentraliseres”. 

Dette sitatet mener rådmannen har legitimitet også når den sivile rettspleien skal endres. 

I kommunestyrets vedtak 30.10.14 er det to punkter som er tungtveiende når rådmannen 

nå skal gi innstilling vedr. den sivile rettspleien: 

 

5. Det fremgår av rapporten at Frøya og Hitra skal ha forvaltningsoppgavene for 

alle lensmannsdistriktene i region 2. Frøya kommune er redd disse oppgavene 

vil kreve uforholdsmessig mye tid, og forutsetningen må være at bemanningen 

styrkes. 

 

6. Frøya kommune er betenkt over forslaget om at forlikssaker sentraliseres. 

Forlikssaker henger ofte sammen med straffesaker, og distriktskontorene vil 

miste verdifull kompetanse. 

 

Forliksrådet i Frøya behandler i snitt 2 saker pr. måned, og betyr dermed en betydelig 

avlastning for tingretten, som ellers ville hatt disse sakene. I de aller fleste saker oppnås 

det forlik, mens et fåtall ankes til tingretten. Rådmannen får tilbakemeldinger på at 

forliksrådet i Frøya kommune fungerer godt og har et velfungerende sekretariat. Reformen 

vil innebære at sekretariatet legges til det lensmannskontoret som har namsmannen. Det 

igjen betyr at møter i forliksrådet i de fleste tilfeller ikke lenger vil finne sted i den 



kommunen sakene «hører hjemme». Dog er det tatt et forbehold om at reiseavstanden 

ikke blir for stor. 

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 234  

Arkivsaksnr.: 16/1868    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE I FORBINDELSE MED GRØNNE 

KONSESJONER, AVSATT TIL ØYREKKEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
 

Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å behandle søknadene om bruk av midlene i 

forbindelse med de grønne konsesjonene avsatt til øyrekken, etter følgende retningslinjer: 

- Det kan søkes om maks 200 000 kr i hver søknad 

- Det skal være søknad om en investering/nyinnkjøp, ikke direkte driftsstøtte 

- Det som det investeres i skal være i øyrekken eller komme øyrekken til gode 

 

Øyrekken defineres som alle øyer i Frøya Kommune der det er fastboende, bortsett fra fast-Frøya  

Søknadene behandles i Formannskapet to ganger pr, siste møtet i juni og siste møte i desember. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   
Midlene fra de grønne konsesjonene er klassifisert slik: 

Midlene kan benyttes til avsetning for fremtidige investeringer  

Rådmannen har tidligere stilt spørsmål til fylkesmannen om det var mulig å benytte pengene til 

å styrke næringsfondet. Svaret her er at midlene ikke kan benyttes til næringstilskudd i form av 

ren driftsstøtte. Samtidig er det også begrensninger i mulighetene for å legge føringer på 

bruken av midlene (i form av fond med vedtekter) med en sterkere føring en formen de er 

gitt til. Hovedpoenget er at det er giver som må legge eventuelle føringer på pengene. 

Kommunestyret kan ikke selv "omdanne" ubundne midler til bundne.   

Det er derfor svært komplisert å sette ned regler for hvordan disse midlene kan brukes. De kan ikke 

brukes til ren driftsstøtte, og vi kan heller ikke avsette de i et fond med sterkere føring, enn det det 

er gitt til. Rådmannen faller derfor tilbake på investeringer kommunen likevel ville ha gjort, 

uavhengig om midlene var til rådighet. 

Vurdering: 



Det er i utgangspunktet ikke langt noen direkte føringer for bruken av midlene, men forventningene 

var at det skulle komme kommunen til gode, med en henvisning til at næringene eller 

tjenesteproduksjonen som fikk utfordringer med havbruksbransjen skal høres.  

Frøya Kommune kan derfor invitere næringsdrivende og innbyggere i øyrekken til å komme med 

investeringsforslag i øyrekka som fremmer kommunens tjenesteproduksjon eller næringsutvikling. 

Dette kan være en lekepark, kai anlegg eller en sportsarena. Utfordringer kommunen vil treffe her 

er at dette kan koste mer enn det som er avsatt (2 140 000kr). Det kan derfor tenkes i de samme 

linjer, men mindre, f.eks. lekestativ, flytebrygge eller nye fotballmål/andre sportsanordninger.  

Rådmannen foreslår derfor at 

 Søknadene kan behandles i formannskapet, og at det kun kan søkes ca 10% av summen, 

avrundet maks 200 000 kr for hver søknad. Dette må være til en konkret investering som 

kommer øyrekken til gode. 

 Midler som ikke er blitt fordelt innen utgangen av 2020 går tilbake til Frøya Kommune for 

bruk i andre investeringer som er i tråd med retningslinjene for bruken av slike midler. 

 Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å behandle søknadene. 

  

Følgende retningslinjer foreslås: 

 Det kan søkes om maks 200 000 kr i hver søknad 

 Det skal være søknad om en investering/nyinnkjøp, ikke direkte driftsstøtte 

 Det som det investeres i skal være i øyrekken eller komme øyrekken til gode 

Øyrekken defineres som alle øyer i Frøya Kommune der det er fastboende, bortsett fra fast-Frøya 

  

Søknadene behandles i Formannskapet to ganger pr år, siste møtet i juni og siste møte i desember. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 210 &14  

Arkivsaksnr.: 16/1734    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OVERGANG TIL TERTIALRAPPORTERING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar at økonomirapporteringen skal skje på hvert tertial fra 2.terital 2016 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune har i dag kvartalsrapportering på økonomirapporteringen. Rådmannen 

ønsker å gå over til tertialrapportering. Hovedgrunnen til dette er at rapporteringen da er 

bedre tilpasset merverdiavgiftregnskapet som har to-måneders intervaller.  

 

I forbindelse med budsjettprosessen vil også rapporteringstidspunktet og rapporteringen av 

2.tertial gi et godt utgangspunkt når denne prosessen skal starte. 

 

Økonomiavdelinga vil i en periode til det økonomiske kunnskapsgrunnlaget hos 

virksomhetslederne er godt nok, gjennomføre en budsjettmessig rapportering direkte til 

økonomisjefen på avvik i hht til budsjettet hver annen måned. Deretter vil de så å gå over til 

egenrapportering på avvik over en viss størrelse. 

 

Rapporteringen vil da skje slik:  

1.tertial (jan – april) i juni 

2.tertial (mai – aug) i oktober 

3.tertial i forbindelse med årsrapporten og årsregnskapet. 

 

Vurdering: 

Økonomiavdelinga stenger og avstemmer regnskapet til hver kvartalsrapport. Dette skaper en 

del utfordringer, spesielt med merverdiavgiften som har to måneders intervaller. Ved å gå 

over til tertial, vil rådmannen kunne gi et bedre gjennomarbeidet resultat, og få en bedre rutine 

for behandlingen av merverdiavgiften og kompensasjonsoppgaven.  

 



 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 240  

Arkivsaksnr.: 16/1813    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

STYRKING AV ØKONOMIFUNKSJONEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre tar informasjonen om styrkingen av økonomifunksjonen til orientering 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Rådmannen ved økonomisjef har gjort disse tiltakene i 2016: 

- Økonomisjefen har brukt første halvår på å sette seg inn i driftsregnskapet og møte 

virksomhetslederne.  

- Økonomisjefen har hatt møter med alle virksomhetslederne der tema var regnskapet 

for 2015 og budsjettet for 2016.  

- Rådmannen har gjennom denne prosessen økt kompetansen hos virksomhetslederne 

innen regnskap og budsjett.  

- Økonomisjefen har gitt klare signaler om hva som forventes i hht budsjettdisiplin for 

2016   

- Økonomisjefen har lagt et godt rammeverk for at virksomhetslederne kan jobbe godt 

med budsjettet for 2017.  

- Økonomisjefens kjennskap til Frøya kommunes økonomiske tilstand har blitt godt 

innarbeidet i denne forbindelse. 

 

Fokuset fremover vil være å jobbe med investeringsregnskapet, og ha et tett sammarbeid 

med virksomhetslederne som har investeringsbudsjett. Dette vil innebære å kartlegge 

hvordan kommunen jobber med dette i dag, og ha en gjennomgang av dagen rutiner. Spesielt 

vil dette bli satt opp i mot hva økonomireglementet sier på dette punktet. Paralelt med dette 

vil rådmannen også jobbe med budsjettproesses for 2017. 

 

Rådmannen flytter controller fra virksomheten strategi og utvikling til økonomi for å styrke 

økonomifunksjonen ytterlige, slik at økonomisjef og økonomiseksjoen får bedre grunnlag til 

å gjennomføre de overnevnte tiltakene, samt veilede og støtte virksomhetslederne. 

 

Vurdering: 



I kommunestyrets sak 70/16 ble det vedtatt 7 punkter. Rådmannen mener at punkt 1 til 3 er 

oppfylt med orienteringen som er beskrevet under saksopplysninger. 

 

Punkt 4 beskriver at budsjettjusteringer skal behandles politisk så raskt som mulig. 

Rådmannen forstår dette punktet som det beskrives i økonomireglementet under punkt 5.3. 

Dette punktet beskiver at virksomhetsledernen har budsjettmydighet under egen virksomhet 

innen alle ansvarsområder, rådmannen har budsjettmydighet innen rammeområdet, og 

formannskap og kommunestyret har budsjettmydighet når endringer skal skje på kryss av 

rammeområdet. Rådmannen vil synliggjøre budsjettjusteringer på tertialrapporteringen, både 

justeringer som gjøres av virksomhetsleder, og budsjettjusteringer som blir gjort innen 

rammeområdet. 

 

Punkt 5 beskriver at sluttregnskap av investeringsprosjekter skal fremlegges så raskt 

prosjektet er sluttført, og ikke senere enn 3 månder etter at prosjektet er sluttført. Rådmannen 

forstår dette punktet som det beskrives i økonomireglementet under punkt 4.4 Rapportering, 

og vil ta med tidsfristen inn i økonomireglementet når den skal revideres. Dagens reglement 

sier kun at det skal rapporters til kommunestyret. 

 

Punkt 6 beskriver at låneopptak skal gjøres først når investeringen gjennomføres. Dette kan 

bli en utfordring på flere områder. For det første så fratar dette rådmannen mye av 

handlingsrommet rundt låneopptak. Rådmannen kan da ikke innhente et samlet tilbud, men 

må gå ut og hente tilbud på alle investeringer. Kommunen har mange investeringsprosjekter, 

fra de minste til de store (eks kjøp av pc’er til morgendagens omsorg), og må i følge dette 

vedtaket innhente tilbud (de fleste via doffin) på hvert prosjekt. Rådmannen vil også få 

mange lån å følge opp, med ofte komplisert oppsett over nedbetalingstid, avdrag og 

rentebetingelser. Kommunen kan også oppnå dårligere rentebetingelser ved opptak av 

mindre lån, enn med større lånebeløp. Låneadministrasjonen vil med dette bli veldig 

byråkratisk og tungvindt. Rådmannen foreslår at dette punktet endres slik at 

låneadminstrasjonen ikke blir unødig arbeidskrevende og byråkratisk.  

 

Rådmannen ved økonomisjfen planlegger en gjennomgang og oppstramming på 

investeringsrapporteringen, og planlegger at dette skal inn i tertialrapporteringen. 

Økonomisjefen vil ha fokus på prosjektregnskap, slik at disse kan rapporteres, og 

investeringene kan justeres i hht forbruk på et tidligere tidspunkt. Ved låneopptak på hvert 

enkelt prosjekt, vil det være vanskeligere å justere årets låneopptak.  

 

Punkt 7 beskriver at kommunestyret ber om en vurdering om deler av et evt overskudd 

overføres som en ressurs til enheten til neste års budsjett. Dette har tidligere vært opp til 

vurdering i prosjektet admistrativ utvikling. 

Dette reiser flere spørsmål. Hvor stor andel skal eneheten få ha, hele eller deler? Hva skjer 

hvis kommunen har et merforbruk? Hva skjer hvis virksomehten har et merforbruk? Hva 

skal virksomheten bruke disse ressursene på? Hvem skal administere dette?  

Rådmannen ser imidertid at dette er spørsmål som kan utredes nærmere. Det ble allerede i 

prosjektet «Administrativ utvikling» vurdert om dette skulle utredes og evt innføres. Den 

gang ble det konkludert med at dette er en ordning som ikke kan innføres før kommunen har 

et stabilt mindreforbruk og realistiske budsjett for hver virksomhet. Rådmannen foreslår 

derfor at dette utsettes. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hanssen Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 16/726    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

 

GNR 22 BNR 40 FESTENR.1 FESTEKONTRAKT MED KN ENTREPRENØR PÅ 

EIENDOM MELKEPLASSEN I NORDHAMMERVIKA 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Med bakgrunn i vedtak i kommunestyret 28.04.16 legges festekontrakt med KN Entreprenør 

AS fram for formannskapet 21.06.16  

 

Formannskapet viser til innkomne søknad om kjøp av tomt, alternativt leie av tomt med gnr 

22 bnr 40 som Frøya kommune eier og gjør følgende vedtak: 

 

Formannskapet vedtar å inngå festekontrakt med følgende rammer for avtalen, heri 

festeavgift, opsjonstider m.m: 

 

1. KN Entreprenør fester et areal på 6 621,9 m2 i Nordhammervika (Melkstaden) 

2. Festetiden er satt til 50 år og ingen av partene kan si opp avtalen i løpet av festetiden. 

3. Grunnverdien settes til kr. 250,- pr. m2 pr år for planert areal, 1 460,0 m2 og 

festeavgiften utgjør 7 % av denne 

4. Grunnverdien settes til kr 150,- pr.m2 pr år for areal på 5 161,9 m2 for uplanert areal, 

og festeavgiften utgjør 7 % av denne 

5. Festeavgiften kan hvert 10. år reguleres med endringen i konsumprisindeksen. 

6. KN Entreprenør A/S har etter at den respektive festekontrakt har løpt i mer enn ti år – 

og senere med et års varsel – rett til å innløse arealet. For areal som ikke innløses vil 

festekontrakten fortsette. I avtalen skal det fastsettes en innløsningssum. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 



Søknad fra KN Entreprenør datert den 02.06.16 

Kart over området med arealberegning 

Ortofoto 

Avtale, som vedlegg til festekontrakt 

Festekontrakt 

Matrikkelbrev 

 

Saksopplysninger:   

 

 

 

KN Entreprenør AS har søkt om å kjøpe gnr 22 bnr 40 som eies av Frøya kommune (se 

vedlagte kartskisse). Denne tomta er nødvendig tilleggsareal til virksomheten som bedriften 

driver med på Melkstaden i dag. KN Entreprenør AS leier i dag tomta av Frøya Kommune. 

Tomta leies videre ut til Hamos som har sin søppelhåndtering på området. Hamos behøver 

tomta i ca. ett år til før de kan flytte til sitt nye areal på Nabeita. Adkomsten til tomten 

(området hvor Hamos er i dag) går over KN Entreprenørs eiendom. 

 

Saken ble behandlet i kommunestyret den 28. april i 2016, og formannskapet ble gitt fullmakt 

til å godkjenne festekontrakt.  

 

Vurdering: 

 

Søknad baserer seg opprinnelig på kjøp av tomten. Det vurderes imidlertid som 

hensiktsmessig å anbefale at det gjøres tilsvarende avtale på dette arealet som på nabotomten 

som er Nordhammervika næringspark. Forslag til vedtak baserer seg da på allerede inngåtte 

avtaler med Aqualine og Eidsvaag. Rådmann tilrår derfor at det inngås en festeavtale på dette 

arealet tilsvarende det som er gjort på de to andre festearealene. 

 

Areal på planert tomt utgjør 1 460 m2 og resterende areal utgjør 5161,9 m2. Arealet er 

oppmålt.  

 

Prisen baserer seg på 7% festeavgift som tar utgangspunkt i en kvadratmeterpris på kr 250,- 

pr. år, som totalt utgjør en festeavgift på kr 25550,- + mva pr år.  For restareal som 

disponeres vil festeavgiften bli det samme, men kvadratmeterprisen reduseres til kr 150,- pr 

år. Dette utgjør en festeavgift på kr 54200,- + mva pr år  

 

 

Etter at den respektive festekontrakt har løpt i mer enn ti år – og senere med et års varsel – 

gis det rett til å innløse arealet. For areal som ikke innløses vil festekontrakten fortsette. I 

avtalen skal det fastsettes en innløsningssum. 

 

Med bakgrunn i vedtak i kommunestyret fremlegges avtalen for formannskapet til 

godkjenning. 

 

 

 

 



















 

Festekontrakt  Kontrakten gjelder framfeste 1) 

Innsenderens navn (rekvirent)  Plass for tinglysingstempel 

Frøya kommune   

Adresse   

Postboks 152   

Postnr. Poststed   

72601 Sistranda   

Fødselsnr./Org.nr Ref.nr.   

964982597         

 

Opplysningene i feltene 1-7 registreres i grunnboken 

1. Eiendommen(e)  

Kommunenr. Kommunenavn Gnr. Bnr. Festenr. Underfestenr. 

1620 Frøya 22 40 1       

                                    

                                    

Beskaffenhet 2) Tomtens areal Tomteverdi 

 1 Bebygd  2 Ubebygd 6621,9 m2 1139285,- 

Hva skal grunnen brukes til? 

 
    Bolig 
B eiendom  

    Fritids- 
F eiendom  

   Forretning/ 
V kontor  I Industri  L Landbruk  K Off. vei  A Annet 

 

 

2. Bortfestes av  

Fødselsnr./Org.nr. (11/9 siffer) Navn Ideell andel 

964982597 Frøya kommune       

                  

                  
 

 

3. Til  

Fødselsnr./Org.nr. (11/9 siffer) Navn Ideell andel 

990944377 KN Entreprenør AS  1/1 

                  

                  
 

4. Festeavgift pr. år 3) 

kr 79750,- 
 

5. Festetid 

Antall år Regnet fra - dato 

50 01.01.2017 
 

6. Panterett for festeavgiften 4) 

Bortfesteren har panterett i festeretten og bygninger på tomten for inntil  3 års forfalt festeavgift 

Bortfesterens panterett skal ha 1. prioritet/prioritet etter 

      
 

7. Supplerende tekst 5) 

Obs! Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses. Benytt eventuelt vedlegg.  

Festeavgiften er avtalt årlig til 7 % av en grunnpris på kr 250/m2 for planert og opparbeidet areal = 1 460m2 og kr 

150/m2 for resten av arealet på 5161,9 m2 

 

I festetiden kan verken fester eller bortfester si opp festeretten. 

 

Ved salg av festearealet har fester forkjøpsrett på eller like vilkår.  

 

 

 
Dato Bortfesters underskrift Festers underskrift 
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8. Rettigheter og vilkår (som ikke skal tinglyses) 

Feste-
kontrakten  
er i samsvar 

med 

 Datert  

 Kartforretning/målebrev 14.06.2016  

 
Attest etter delingslovens § 2-6 
fra kommunen 

Datert  

      hvoretter tomten er påvist på kart eller i marka. 

Regulering 

av feste- 
avgift: 

 Bortfester kan regulere festeavgiften etter tomtefestelovens bestemmelser, jf. § 15. 

 Bortfester kan regulere festavgiften etter følgende bestemmelser som fraviker tomtefesteloven § 15: 

Se vedlegg. 

 
 Rett til innløsning og forlengelse følger bestemmelsene i tomtefesteloven fullt ut, jf. tomtefestelovens kap. VI  

Innløs- 

ningsrett 
 Rett til innløsning og forlengelse avviker bestemmelsene i tomtefestelovens kap. VI med følgende bestemmelser:  

Se vedlegg. 

Overdra-

gelse og 
pantsettelse 

Festeren har rett til å overdra og pantsette festeretten, såfremt ikke annet er avtalt i felt 7. Pantsettelsen av 
festeretten skal skje sammen med alle festerens rettigheter samt bygninger som er eller blir oppført, jf. 

tomtefestelovens § 18 og pantelovens § 2-3. 
De rettigheter og plikter som er tillagt partene går ved overdragelse over på deres rettsetterfølgere. 
NB! Begrensninger i retten til overdragelse føres opp under felt 7 på første side. 

Vilkår til 

fordel for 

panthavere 

Så lenge det løper lån med pant i festeretten skal: 

a.  festekontrakten ikke løpe ut, selv om kortere festetid er avtalt, 
b.  tomten ikke kunne forlanges ryddiggjort, 
c.  bortfesteren bare ha prioritet for inntil ett års forfalt festeavgift, foruten retten til fremtidig avgift, med prioritet 

foran panthaverne. 

 Utgifter i forbindelse med tomten og festekontrakten dekkes av: 
Omkost- 

ninger 
Se vedlegg.  

(herunder gebyr for kartforretning/oppmåling, pristakst, dokumentavgift og tinglysingsgebyr og eventuell tariffmessig 
meglerprovisjon). 

Tvister etc. 
Eventuelle tvister som måtte utspringe av denne festekontrakt avgjøres etter bestemmelser i lov om tomtefeste,som 
gjelder helt ut for denne kontrakt. Den rettskrets som eiendommen ligger i vedtas som verneting. 
Det er en forutsetning for denne festekontrakten at festeren får konsesjon dersom bortfestet er konsesjonspliktig. 

Elektronisk 
kommuni- 
kasjon: 

 Partene samtykker i bruk av elektronisk kommunikasjon, jf. tomtefestel. § 6a.  

Øvrige 
rettigheter 
og vilkår 

(som ikke 
skal ting-
lyses) 

Festeforholdet er nærmere regulert i avtale mellom Frøya kommune og KN Entreprenør AS  av  
23.06.2016. ("Avtalen"). Ved motstrid skal Avtalen gå foran denne festeavtalen. 

 

Bortfester har en ubetinget rett til å selge festearealet, forutsatt at erververen er forpliktet etter de 

rettigheter og plikter, med noen presiserte unntak, som påligger bortfester etter Avtalen. 

 

Bortfester har en ubetinget rett til å selge festearealet til ny eier, dog slik at slik overføring – dersom 

fester krever det - ikke kan skje uten samtidig overføring av bortfesters rettigheter og forpliktelser i 

henhold til Avtalen..  

 

Dato Bortfesters underskrift Festers underskrift 

23.06.16   
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Denne festekontrakten er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene. 

9. Underskrifter 

Sted, dato 

Sistranda 23.06.2016 

Bortfesters underskrift Gjentas med maskin eller blokkbokstaver 

 Berit Flåmo 

Sted, dato 

Sistranda 23.06.16 

Festers underskrift Gjentas med maskin eller blokkbokstaver 

       

Sted, dato 

      

Grunneiers samtykke Gjentas med maskin eller blokkbokstaver 

       

 

Noter: 

1) Med framfeste er ment festeforhold der bortfesteren kun har leierett til tomten, se tomtefesteloven § 42.  

2)  Dersom tomten er bebygd skal det som hovedregel sendes inn et skjøte på bebyggelsen sammen med festekontrakten. 
Det skal svares dokumentavgift av bygningens antatte salgsverdi på tinglysingspunktet, jf. tinglysingsloven §§ 13 og 15.  

3)  For nye festeavtaler som gjelder feste av tomt til bolig eller fritidshus gjelder festet til det sies opp av fester eller tomten innløses. 
Det samme gjelder avtaler som er forlenget etter tomtefesteloven § 33. I disse tilfellene er det ikke nødvendig å fylle ut pkt. 5. 
For andre festeavtaler se tomtefestelovens kapittel II. 

4)  Dersom dette feltet ikke fylles ut har man lovfestet pant for 3 års forfalt festeavgifts iht. tomtefesteloven § 14.  

5)  Her påføres kun rettsstiftelser som er gjenstand for tinglysing, jf. tinglysingsloven § 12. Som eksempel kan nevnes 
begrensninger i retten til overdragelse av festeretten, veg- og vannretter, forkjøpsretter og lignende. Rettighetshaver 
identifiseres med fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer), jf.  tinglysingsforskriften § 4a første ledd. 
Rettigheter og heftelser som er knyttet til deler av fast eiendom skal stedfestes, enten ved tekstlig beskrivelse eller ved inntegning 
på kart/skisse, jf. tinglysingsforskriften § 4 sjette ledd. 
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Avtale 

 

mellom 

 

Frøya kommune, org. nr. 964 982 597  

(”Kommunen”) 

 

og 

KN Entreprenør AS, org. nr. 990 944 377 

(”KN”) 

 

(Kommunen og KN er hver for seg også benevnt ”Part” og i fellesskap ”Partene”) 
 

1  Bakgrunnen for avtalen 

 

KN har behov for å skaffe seg tilgang til ytterligere tomteareal for å sikre 

grunnlaget for fremtidig vekst og utvikling.  

 

Kommunen er eier av eiendommene gnr 22 bnr 40 festenr. 1, på Nordhammervika 

Avtalen er inngått for å regulere Partene rettigheter og forpliktelser i forbindelse 

med etablering av Festeforholdet. 
 

 

2 Festeretten  

  

Festeretten skal omfatte det areal ("Arealet") som fremgår av vedlagte kartskisse, 

Bilag 1 og som utgjør ca 6,6 da. 

 

 Arealet  fradeles Kommunetomta, og gis egne festenummer. Kommunen skal 

besørge og bekoste fradelingen. Festeretten skal kunne tinglyses på Arealet. 
 

Rettigheter og plikter i henhold til Festeretten er detaljregulert i denne Avtalen 

samt i utkast til ”Standard festekontrakt” som, i det vesentlige og kun med slike 

endringer som er nødvendige ut fra rent praktiske formål, skal benyttes som 

signeringsversjoner og for tinglysning. Disse følger vedlagt i utkasts form som 

respektive Bilag 2. 

 

Partene legger til grunn at omfattes av Lov 1996–12-20 nr 106: (Lov om 

tomtefeste), og at standardisert festekontrakt derfor må benyttes for å tinglyse de to 
festeforholdene i grunnboken. Partene er dog enige om at dersom det, som en følge 

av de formatmessige begrensninger som standard festekontraktene innebærer eller 

som en følge av andre forhold, oppstår motstrid mellom bestemmelsene i Avtalen 

og respektive Bilag 2 med hensyn til innholdet i Festeretten, eller det er utelatelser 

i standarddokumentene, er det bestemmelsene i Avtalen som skal gjelde og/eller ha 

forrang. 



 

 

3 Opparbeidelse og overtakelse 

 

3.1  Opparbeidelsen av Kommunetomta 

 

KN overtar Arealet i delvis opparbeidet stand ihht. til kart med beregning av areal. 

Billag 3 
 

 

 

 

3.2 Overtakelsen  

 

 Arealet overtas pr 01.01.2017 som er Overtakelsesdag i denne kontrakten og som 

også innebærer oppstart av festeforholdet. 

 

 

 

4 Betingelser i Den Initiale Festeretten og Opsjonsfesteretten  

 

Festetiden er avtalt til 50 år, regnet fra Overtakelsestidspunktet  

 

Festeavgiften er avtalt årlig til 7 % av en grunnpris på kr 250/m2 for 1460 m2 

planert areal og 7% av en grunnpris på kr 150/m2 for 5 161,9 m2 annet areal 
(”Grunnprisen”).  

 

 Dersom Kommunen frivillig registreres i merverdiavgiftsmanntallet for utleien av 

Arealet, har Kommunen rett til å tillegge merverdiavgift, med den til enhver tid 

gjeldende sats, på festeavgiften og eventuelle tilleggstjenester for de arealer som til 

enhver tid omfattes av Kommunens frivillige registrering. 

Kommunen har risikoen for at anlegget i seg selv kvalifiserer til å inngå i en 

frivillig registrering.  

 
Kommunen bærer dermed risikoen for at vilkårene for frivillig registrering, 

herunder om Arealet anses som bygg og anlegg, og dermed grunnlaget for 

fakturering med avgift er oppfylt. I den utstrekning Kommunen fakturerer 

festeavgift og eventuelle tilleggstjenester med tillegg av merverdiavgift, plikter 

Kommunen å holde KN skadesløs dersom KN ikke får fradrag for inngående avgift 

som en følge av at vilkårene for frivillig registrering likevel ikke er oppfylt eller 

dersom fradrag som KN er blitt innrømmet i avgiftsoppgjørene blir reversert av 

avgiftsmyndighetene på samme grunnlag.  

 

KN innestår på sin side for at hele Arealet benyttes i avgiftspliktig virksomhet som 
oppfyller vilkårene for å inngå i Kommunens  registrering. Dette gjelder også ved 

hel eller delvis overdragelse av Festeretten og uavhengig av årsak, dog slik at KN 

sin forpliktelse ved slik overdragelse er begrenset til å innestå for at erververen på 

overdragelsestidspunket driver virksomhet som oppfyller vilkårene, og slik at 



forpliktelsen - i likhet med øvrige rettigheter og forpliktelser i henhold til 

Festeretten - etter dette tidspunkt overføres til og påhviler erververen.  

 

Ved fremleie eller fremfeste har KN plikt til å søke om registrering for 

fremfeste/fremutleien senest innen utløpet av avgiftsterminen 

fremfestet/fremleieforholdet trer i kraft. I den utstrekning arealer som inngår i 

fremfeste-/fremleieforholdet omfattes av Kommunens registrering, har Kommunen  
rett til å legge til merverdiavgift etter bestemmelsene ovenfor.  

 

KN skal dekke alle eventuelle tap og kostnader Kommunen måtte bli påført, 

herunder statens krav på tilbakeføring av merverdiavgift på oppføring 

av/påkostninger på Arealet blant annet som følge av: 

(i) Endringer i bransje, virksomhet eller bruk av hele eller deler av Arealet etter 

avtaleinngåelse som medfører endret avgiftsmessig status for hele eller deler av 

Arealet, og/eller 

(ii) Organisatoriske endringer hos KN, så som fusjon, fisjon eller fellesregistrering, 

som medfører endret avgiftsmessig status for hele eller deler av Arealet.  

KN plikter uten ugrunnet opphold å informere Kommunen om enhver 
omstendighet, uavhengig av årsak, som kan innebære en endring i avgiftsmessig 

status for hele eller deler av Arealet. Slikt varsel innebærer dog ingen aksept fra 

Kommunens side 

 

Festeavgiften skal betales forskuddsvis og halvårsvis.  

 

Kommunen skal ha panterett i festerett og i byggverk på tomten til sikkerhet for 

skyldig festeavgift, jf tomtefestelovens § 14. 

 
Festeavgiften skal være gjenstand for regulering i festetiden. Regulering skal skje 

hvert 10. år, første gang med virkning fra inngangen til det 11. året i festetiden for 

Festeretten, og deretter hvert 10. år, regnet fra første gangs regulering. Regulering 

skal første gang skje med basistidspunkt 01.08 med endringen i indeksen til den 

01.08  året før regulering første gang finner sted, og deretter tilsvarende med 

endringene i de neste 10–årsperiodene.  

 

Arealet skal benyttes til næringsvirksomhet. 

 
Ved ordinært opphør av Festeretten gjelder bestemmelsene i tomtefestelovens kap. 

VII (”Avvikling”).  

 

KN kan overdra Festeretten i henhold til bestemmelsene i tomtefestelovens § 17. 

 

KN har rett til å fremfeste deler eller hele Arealet, jf tomtefestelovens § 42. 

 

Kommunen har en ubetinget rett til å selge Arealet samt å overføre Festeretten til 

andre. 
 



 

5. Innløsningsretten  

 

KN skal ha rett til å innløse Arealet. 

 

Innløsning kan dog tidligst kreves gjennomført ved utløpet av det tiende året - før 

indeksregulering av leien iverksettes - av festetiden. Krav om innløsning skal 
sendes skriftlig, og med ett års varsel. Slik krav kan tidligst sendes etter 9 – ni - år 

av festetiden for respektive Den Initiale Festeretten og Opsjonsfesteretten, og 

senest ett år før utløpet av festetiden. Fristene regnes fra varselet er avsendt. 

 

Ved innløsning settes innløsningsverdien til summen av to elementer: 

 

 Ved innløsning settes innløsningsverdien til 25 x festeavgift på tidspunktet 
for innløsning. 

 

 Innløsningssummen skal justeres for endring i Statistisk Sentralbyrås 

Konsumprisindeks. Justeringen skjer med basistidspunkt ved inngangen til 

det ellevte året i festetiden og med endringen i KPI fra basistidspunktet og 

frem til den 15. i måneden før innløsningen gjennomføres.   

 
 

6 Forurensning mv. 

 

Virksomheten på Arealet og transport/kjøring til og fra skal utøves på en slik måte 

at det ikke oppstår fare for spredning av eventuell smitte til eventuell 

oppdrettsrelatert virksomhet som måtte finne sted på øvrige deler av de regulerte 

arealene.  

 

Kommunen garanterer at både Arealet er fri for forurensning, og herunder at 
Arealet kan utnyttes i KN sin virksomhet, uten at det i henhold til bestemmelser 

gitt i eller i medhold av lov eller forskrift som er trådt i kraft eller vedtatt pr 

tidspunktet for inngåelsen av Avtalen er nødvendig å iverksette fjerning og/eller 

andre tiltak før Arealet kan tas i bruk, bebygges og for øvrig disponeres av KN til 

sin virksomhet. Kommunen plikter å bidra til å dokumentere at Arealet er fri for 

forurensning i den utstrekning offentlig myndighet eller andre tredjemenn, i en 

hvilken som helst sammenheng, stiller krav om slik dokumentasjon.  

 

Ved brudd på garantien i foregående ledd plikter Kommunen å iverksette ethvert 
tiltak som er nødvendig for å rette mangelen, herunder fjerne forurensningen, 

iverksette andre avhjelpende tiltak, besørge og bekoste grunnundersøkelser og 

eventuelle utredninger, samt uten begrensning erstattet ethvert tap, ansvar, utgift, 

gebyr/bøteansvar, og enhver annen kostnad (dvs både direkte og indirekte tap, 

ansvar, utgifter, gebyrer/bøteansvar, kostnader), som KN eventuelt pådras eller 

lider som følge av bruddet på garantien. Garantien gjelder i hele den avtalte 

løpetiden på 50 år for feste av Arealet, med tillegg av en periode på 1 år. Garantien 

er således ikke gjenstand for reklamasjonsfrist eller foreldelse i løpetiden, og 



begrenses heller ikke tidsmessig ift det som fremgår av foregående punktum 

dersom det finner sted innløsning i henhold til punkt 5 foran. 

 

 

 

 

  
Frøya, den …. 

 

 

 

 

…………………………..     …………………………………. 

Frøya kommune                     KN Entreprenør AS  

 
 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hanssen Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 16/1113    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSEIENDOM TIL GNR 65 BNR 575 FRA 

EIENDOM GNR 65 BNR 298  

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre viser til søknad fra Sven Malvin Melkersen om kjøp av tilleggsareal til 

sin eiendom gnr 65 bnr 575 på Jektholmen. 

Kommunestyret finner å i møtekomme søknaden om kjøp, begrenset til en stripe med bredde 

5 meter og i en lengde av 20 meter, som består av både land og sjøgrunn som tilleggstomt til 

gnr 65 bnr 575 

Kjøpesummen fastsettes til kr 37,- pr m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved 

eiendomsoverdragelsen.  

 

 

Vedlegg: 

Søknad om kjøp av tilleggseiendom fra Sven Malvin Melkersen 

Uttalelse fra Masund Fiskarlag 

Kartutsnitt over området 

 

Saksopplysninger:   

Sven Malvin Melkersen søker om å få kjøpe tilleggseiendom til sin eiendom gnr 65 bnr 575, 

som nettopp er ervervet fra Frøya kommune, på Jektholmen. Landareal og sjøareal på 

eiendommen utgjør totalt ca 100m2.  Tilleggseiendommen fradeles gnr 65 bnr 298 

Jektholmen. Formålet med tilleggseiendommen er å nyttiggjøre seg av sjøarealet mellom 

65/25 og den omsøkte parsellen. Parsellen ønskes sammenslått med gnr 65 bnr 575. 

Eiendommen vil bli brukt i samråd med plan som viser ett område til kombinert formål. 

 

Vurdering: 

 

Med bakgrunn i uttalelse fra Mausund Fiskarlag om at det er solgt tomter i dette området til 

«ikke- fiskere» tidligere og at de samtykker til dette salget vurderes det av administrasjonen 

som riktig å selge denne eiendommen. Eiendommen vil bli brukt i tråd med plan som viser 

kombinert formål, og som adkomst til Melkersens eiendom gnr 65 bnr 575, som grenser til 

det omsøkte arealet. Parsellen som fradeles vil bli begrenset til en stripe med bredde 5 meter 

og i en lengde av 20 meter, som består av både land og sjøgrunn.  

 

 



 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Svein Olav Ohren Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 16/1473    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM TILDELING AV TOMT I BEINSKARDET BOLIGFELT  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Belvelox Nordic AS v/Arvydas Kasperas, tildeles tomt nr. 71 og 80 i Beinskardet boligfelt for 

oppføring av totalt to, 2-mannsboliger. Dersom det planlegges bygg for flere enn 2 

bruksenheter pr. tomt, må det søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.  

 

Tomtene tildeles på vanlige betingelser, dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt innen 

3 måneder etter tildelingsvedtak, og at det skal være igangsatt bygging på tomtene innen 2 år 

etter tildelingsdato. Hvis ikke, skal tomtene skjøtes tilbake til kommunen. 

Ved tilbakeføring av tomtene til kommunen, betaler kommunen tilbake det innbetalte beløp 

uten renter, og med fratrekk for tinglysningsgebyr og dokumentavgift for tinglysning av 

skjøte. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om kjøp av 2 tomter i Beinskardet boligfelt 

Oversiktskart Beinskardet 

 

 

 

Saksopplysninger:  

Belvelox Nordic AS søker om tildeling av 2 tomter i Beinskardet boligfelt. Her planlegges det 

å bygge totalt 2, to-mannsboliger for salg. 

 

 

Vurdering: 

 

Slik søknaden fremstår, vil de omsøkte tomtene bli bebygd med tomannsboliger, og dettte 

ligger helt innenfor regulerings-bestemmelsene når det gjelder antall boenheter pr. tomt. 

Det er stor etterspørsel etter boliger på Sistranda, og denne søknaden kommer som et resultat 

av dette. Formålet med kjøpet av eiendommene, er å bygge boliger som skal legges ut for salg 

på det åpne markedet. Firmaet har fått signaler fra kunder som ønsker å kjøpe leiligheter på 

Sistranda, både fra nyetablerere, og fra personer som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet. 



 

Rådmannen tilrår at firmaet tildeles tomtene på vanlige betingelser 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hanssen Arkiv: GNR 64/258  

Arkivsaksnr.: 16/1594    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAK VEDRØRENDE SLETTING AV FORKJØPSRETT OG URÅDIGHET PÅ 

SULA GNR 64 BNR 258  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune ønsker ikke å benytte sin førkjøpsrett på eiendommen gnr 64 bnr 258 og 

godkjenner at eiendommen overdras som omsøkt. 

Frøya kommune beholder urådigheten over eiendommen som er en del av fiskerihavna på Sula 

 

 

Vedlegg: 

Uttalelse fra Sula fiskarlag 12.05.16 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Viser til forespørsel fra Privatmegleren Espenes og Partnere om sletting av forkjøpsrett og 

urådighet over eiendommen gnr 64 bnr 258 på Sula. Eiendommen skal overdras til Jon Alfred 

Hassel og Aud Jorid Nordtiller, som skal bruke den som fritidseiendom.  Sula Fiskarlag har 

ingen merknader til at kjøper får overdra denne eiendommen. Til saken hører også forespørsel 

om sletting av urådighet.  

 

Vurdering: 

Frøya kommune ønsker ikke å benytte sin forkjøpsrett på eiendommen gnr 64 bnr 258 og 

godkjenner dermed at eiendommen overdras som omsøkt. Sula Fiskarlag har heller ingen 

merknad til at kjøper får overdra denne eiendommen. Vedrørende sletting av urådighet er 

dette ikke anbefalt da dette er en del av fiskerihavna på Sula og Frøya kommune ønsker å 

opprettholde urådigheten over eiendommen. 

 

 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 027 &01  

Arkivsaksnr.: 16/1884    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG SAREPTA  

 

 

Forslag til vedtak: 

Avtalen mellom Frøya kommune og Sarepta godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedtak i Frøya kommunestyre; Frøya vindkraftverk-planendringssøknad sak 65/12 

Vedtak i Frøya formannskap; Forhandlingsutvalg for vindkraft. Sak 132/14 

Forslag til avtale mellom Frøya kommune og Sarepta, unntatt offentligheten 

 

Saksopplysninger:   

 

Forhandlingsutvalget har bestått av: 

Ordfører Berit Flåmo 

Opposisjonsleder Arvid Hammernes 

Kommuneadvokat Kristine S. Østerballe (innleid fra sitt selskap etter at hun avsluttet sitt 

arbeidsforhold i Frøya kommune) 

Teknisk sjef Andres Kvingedal (senere seniorkonsulent) 

Forhandlingsutvalgets mandat var at allerede inngått avtale fra 2005 skulle danne grunnlaget 

for forhandlingene. 

Forhandlingsutvalget har hatt flere møter både på Frøya og i Trondheim med Sarepta. 

Det vil bli en muntlig redegjørelse under behandling av saken. 

Forslag til avtale mellom Frøya kommune og Sarepta unntatt offentligheten, legges fram i 

møtet. 



 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 



Saksprotokoll

Utvalg:
Metedato:

Sak:

Formannskapet
12. 08.2014
132/14 Arkivsak: 14/848

FORHANDLINGSUTVALG FOR VINDKRAFT

Vedtak:

Formannskapet oppnevner forhandlingsutvalg vedrerende forhandlinger med Sarepta Energi om
utbygging av vindkraft på Fraya. Det forutsettes at allerede inngått avtale frå 2005 danner grunnlaget for
forhandlingene

Følgende forhandlingsutvalg oppnevnes:
l. Ordfører Berit Flåmo

2. Opposisjonsleder Arvid Hammernes
3. Kommuneadvokat Kristine Stokholm Østerballe

4. Teknisk sjef Andreas Kvingedal

Enstemmig

Behandling:
Formannskapets behandling i mate 12.08. 14:

Fig. omforente forslag til forhandlingsut^alg blefremmet:

«Følgende forhandlingsutvalg oppnevnes:
l. Ordfører Berit Flåmo

2. Opposisjonsleder Arvid Hammemes
3. Kommuneadvokat Kristine Stokholm Østerballe

4. Teknisk sjef Andreas Kvingedal»

Enstemmig.

Postadresse:

7260 SISTRANDA

Besøksadresse:

Hcrredshuset

SISTRANDA
Telefon:

Telefaks:

72 46 32 65



Saknr: 55/12

FRØYA KOMMUNE

Kommunestyret
Møfedafo:

31. 05. 2012
Saksbefaandler;

Jon Birger Johnsen

Arkivsaksnr:

12/404
Arkivkode:

S82

Møtebok
Sak nr;

65/12

Gradering;

Saken skal behandles i følgende utvalg;

94/12
65/12

Formannskapet
Kommiinestyret

23. 05. 2012
31. 05.2012

FRØYA VINDKRAFTVERK - PLANENDMNGSSØKNAD

Vedtak:

l. Frøya komjnune tilrår overfor Norges vassdrags- og energidirektorat at Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk og TrønderEnergi Kraft AS gis Jkonsesjon for utbygging av den omsøkte
planendringssøknaden for Frøya vindkraftverk. Frøya komiaune finner etter eu samkt vurdering at
fordekne med vindmølleparken ervesentlig større enn ulempene.

2. På bakgrunn av de fremlagte ahernativene for netriøSBing er Frøya koinmune av den oppfatniiig at
alternativ 2, eu oppgradering av eksistereude 22 kV luftlinje til 66 kV, vil være det beste alternativet.

3. Frøya kommune forutsetter at avtalen inngått mellom Frøya kommune, Nord-Trøadelag
Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergiKraft AS, den 14. 11. 2005 fortsatt er gjeldende.

Vedtatt me<i 19 mQt 3 steiBiaer.

Kommunestyrets behandling i møte 31.05. 12:

Repr, Martin Nilsen ba om at hans habilitet da han er gmnneier i området.
Repr. Nilsen ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling.

Repr. Vibeke Franck Sehmfremmeiflg. forslag til vedtak:

"Frøya kommune tilrår overfor Nor^es vassdrags- og energidirektorat at Nord-TrøndeIag Elektrisitetsverk og
TrønderEnergi Kraft AS Ikke gis konsesjon foi - utbygging av den omsøkte planendnngssøknaden for Frøya
vindkraft\'-erk. Frøya kommune finner etter en samlet vurdering at uliempene med vindm.ølleparken er vesentlig
større enn fordelene."

Votering;
Formannskapets innstilling:

Repr. Sehm sitt forslag:

Vedtatt med 19 mot 3 stemmer avgitt frå Vibeke Franch Sehm, Tvricl Berget
og Jorunn Skarsvåg.
Fait med 19 mot 3 stemmer.

Formannskapets innstiiling til kommunestyret;

l. Frøya komnume tilrår overfor Norges vassdrags- og energi direktorat at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
og TrønderEnergi Kraft AS gis konsesjon for utbygging av den omsokte planendringssøknaden for Frøya
vind kraftverk. Frøya kommune finner etter en samlet vurdering at fordelene med vincimoJLeparken er
vesentlig større enn Lilempene.

2, På bakgrunn av de fremiagte alternativene for nettløsning er Frøya, kommune av den oppfatnin.g at
alternativ 2, en oppgradering av eksisterende 22 kV luftlinje til 66 kV, vil være det beste alternativet.

3, Frøya kommuiie forutsetter at a.vfølen inngått meUom Frøya kommLme, Nord-Tr. ondelag Elektrisitetsverk
FKF og TrenderEnergiKraft AS, den 14, 11.2005 fortsatt er gjeldende.

Enstemmig



Avtale

mellom

Frøya kommune

Utkast av 1(». 06.(15

"g

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi Kraft AS

l. Bakgrunn

Nord-Trandelag Elektrisitetsverk og TrønderEnergi Kraft (heretter kalt "Utbygger") har i
fellesskap søkt om tillatelse til å bygge en vindmøllepark på Frøya med tilhørende
nettilknytning. Dersom det blir gitt utbyggingstillatelse og Utbygger gjør positivt
T';stf:r'.?g'>vedtal(" v!l.dlet bli .''tiftet .eget aksJeselslciiP (Frøyavind'Asy Dette selskapet vi]

stå for utbygging og drift av vindmølleparken og overta Utbyggers rolle som avtalepart i
forhold til denne avtalen.

Utbygger og Frøya kommune (heretter talt "Kommunen") er enige om at vindmølleparken
med infrastruktur er en stor utbyggingssak som vil B virkniag på~Kommunen og
lokalsamfunnet.

Kommunen og Utbygger har på denne bakgrunn inngått denne avtalen for å regulere vikti;
forhold knyttet til utbyggingen.

2. Avtalens rekkevidde og begrensning

2. 1 Forholdet til konsesjonsmyndighetene
Dersom vilkår gitt av konsesjonsmyndighetene kommer i konflikt med denne avtalen.
går konse.sjonsvilkårene foran.

2.2 Vindmølleparkens utstrekning/arealbruk
Kommunen ønsker en komprimering av mølleparken i forhold til grensene vist i
konsesjonssøknaden. Utbygger er villig til å etterkomme dette ønske under
foi-utsetning av at produksjonspotensialet ikke reduseres i vesentlig grad. Endelig
avgrensing foretas i regulermgsplanen etter at alle undersøkelser/tilleggsundersfikelser
er foretatt.



2.3 Forholdet til drikkevannskilden

Utbygger skal utarbeide en rapport som synliggjør konselcvensene og de tiltak som
forutscttes gjort for å sikre drikkevannskilden mot forurensing. Det legges til grunn at
drlkkevannskilden ikke skal påvirkes av iitbyggiiigen eller driften av
vindmølleparken.

2.4 MiUfloppfølgingskrav
Partene skal arbeide videre med disse spønmålene med tanke pi å presisere tema og
omfang. Miljøoppfølgingskrav tas imi i reguleringsplanbesteminelsene eller gis i
konsesjonsviikarene.

2.3 Innbyrdes plassering av vindmøllene
Utbygger må stå fritt med hensyn til plassering av vindmøllene innenfor grensene til
vindmølleparken. Av estetiiske, terreugraessige, produksjonsmesaige og økonomiske

hensyn er det ikke ønskelig å plassere vindmøllene i rekker. Endelig plassering av
vindmøllene slcal skje i henhold til detaljplan som forutsettes godkjent både av NVE
og kommunen.

2.6 Veier
Partene er enige om al det tilstrebes minst mulig fylling og skjænng - dvs at veiene
skal tilpasse seg terrenget der dette er mulig. Adkomstsveiene holdes stengt for
alminnelig motorferdsel, men er åpiie fot allmenn ferdsel/turbi-uk til fots, med sykler
m.v.

2.7 Dypvannskai Hamarvik
Kommunen - som eier av kaia og kaiområdet - gir utbygger rett til å benytte
kaianlegget samt å foreta eventuelle tilpasninger på kaia slik at det blir inulig å bruke
den som ilandføriagssted for vindmøllene og øvrig materiell til vindmølleparken.
Utbygger skal forelegge utbyggingsplanene for Kommunen til godkjenning. Partene er
enige om at Utbygger skal stille et beløp pS NOK. 3 inillioner til disposisjon for
Kommunen i forbindelse med kommunens egen kaiutbyggiilg. Utbygger er apen for å
samarbeide med Kommunen og eventuelle andre interesseater om
utbygging/finaiisiering av dypvanaskaia. Kommunen stiller nødvendig giunn til
rådighet for mellomlagriag av materiell på kaiområdet i utbyggingsperioden.

2,8 Veiomlegging ved Flatval
Partene skal tilrettelegge for omlegging av riksveien forbi Flatval i ny trase.
Kommunen foretar nødvendig avklaring av planstatus og tilrettelegger for utarbeidelse
av reguleringsplan. Utbygger avklarer spørsmålet om finansiering av veianlegget med
veimyndighetene og har ellers selv ansvaret og risikoen for fmansieringen.



3. Infrastruktur

Ut over del som er avtalt under pkt. 2, gir Kommunen utbygger rett til i bruke kommunal
eiendom (veier, kaier, lagerplasser nn. v. ) til lagring og transport knyttet til
vindkraftanlegget. Slik rett skal også gjelde for de ena-eprenører og leverandører som
Utbygger måtte engasjere i forbindelse med utbyggingen. Arealene stilles til rådighel aten
særskilt vederlag under fointsetning av at de tilbakeleveres i opprinnelig stand etter bruk.

Retten til bruk av kommunal eiendom skal også omfatte rett til a føreta tilpasninger til
dei/de aktuelle areal(er) som Utbygger eller deres leverandør/entreprenør finner nødvendig
for det aktuelle formål etter å ha innhentet samtykke frå Kommunen i det eiikelte tilfelle.
Dersom slik tilpasniiig eller tiltak er godkjent av Kommunen, kan det ikkc kreves
tilbakeføring til oppriimelig tilstand etter bruk med mindre dette har vært sått som vilkår for
godkjenning.

4. Dekning av kommunale utgifter

Utbygger betaler kr. 500. 000, - kronerfemhundretusen - SODI dekning av Kommunens
efcitrautgifter knytte! til hindteringen av konsesjonssaken samt plan- og byggesaken. I

tillegg betales behandlings- og byggesaksgebyr knyttet til konsesjonssaken og
reguleringsplan for vindmøll eparken begrenset oppad til kr. 500.000,-.

Halvparten av avtalt tiiskuddsbetøp etter første setning utbetales med forfall 3 uker etter at
avtalen er godkjenc av begge paner. Resterende beløp utbetales under forutseming av
innvilget konsesjon med forfall 3 uker etter at rettskraftig konsesjon og stadfestet
reguleringsplan foreligger. Behaadliags- og byggesaksgebyrer etter første avsnitt, siste
setniag innkreves av Kommunen på ordinær måte.

5. Engangskompensasjon til Frøya kommune

Som kompensasjon til Kommunen for de inngrep som gjøres som feige av utbyggingen av
Frøya vindmøllepark, atbetaler utbygger en engangskompeDsasjon på kr. 11 .000.000,-
krpnereUevemillioner. Belapet indeksjusteres tilsvarende endringen i konsumprisindeksen
frem til det tidspunkt betaling skjer med basis i indeksen pr den 15. i den måned denne
avtale undenegnes. Beløpet forfaller til betaling 3 uker etter oppstart av anleggsarbeidene i
vindmølleparken.

Det er en forutsetning for utbetaling av engangskompensasjonen at det gis konsesjon for
utbygging av vindmølleparken og at den utbygges med en beregnet effekt på umtil 200
MW. En redusert utbygging betinger en forholdsmessig reduksjon av engangsbeløpet til
kommunen. Dersom konsesjon gis og utbygging skjer med en effekt som overstiger 200
MW skal Kommunen kunne ta opp forhandlinger om en hftyere eagangskompensasjon.



6. Artig kompensasjon

Utbygger er innforstått med at kommunen har innført eiendomsskatt og at den for tiden
iniikreyes etler en sats på 7 promille. Dersom dagens regler for eiendomsskMt~endrra~sl'ik at

s en bli^mindre enn 7 promille eller helt faller"bort og dette heller ikke kompensere, s'ved'
at det innføres andre skatte- eller avgiftsordniiiger som sikrer Kommuuen tiliivarende
inntekter, vil utbygger likevel utbetale et årlig beløp til Kommunen tilsvarecdeTaeens
eiendomsskatt på 7 promille.

7, Overdragelse av avtalen

^fT^. iV,?-^8,^ ønsker å overira vindkraftanlcgget helt eller delvis til annen eier, er ny
eier forpliktet til a tre inn i denne avtalen. Kommunen kan ikke motsette see slik
ovérdragelse.

8. Varighet av avtalen

^t?,e"_gjelder i. konsesJO"f'den og evt. forienget konsesjonstid. Dersom utbygger ikke
?'LV_?s, lc,c',nse?Jon' b°rtfaller ayt itle" med unntak av det som er avtalt under pkt4. Det

samme gjelder dersom det gis utbyggingskonsesjon. men Utbygger fimier at viikårene for
realisering av vindmølleparken ikke er til stede.

9, Tvisteløsning

Oppstår det uemghet partene imellom om forstaelsen av denne avtalen, skal tvistec. forsølces
løst ved forhandlinger. Oppais ikke enighet, kan hver av partene kreve tvisten løst ved de
ordinære domstolene med Trondheim tingrett som verneting.

10. Gyldighet m.v.

Avtalen er gyldig når den er vedtatt i Frøya kommuaestyre, Nord-l
Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi Kraft AS.

Denne avtalen utstedes og undertegnes i tre eksemplar - ett til hver av avtalepaitene.

Frøya/Steinkjer/Troiidheim, den ̂ fl-ff 2005

For Frøya kommune:

For Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF:

For TrianderEnergi Kraft AS:



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1888    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1889    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  
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