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Melding til medlemmene: 
 
Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk 
sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. 
 
Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom teknisk. 
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B. 
Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A 



Saknr: 82/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
29.08.2013 

Arkivsaksnr: 
13/985 

Sak nr: 
82/13 

Saksbehandler: 
Harriet Strand 

Arkivkode: 
039  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
82/13 Kommunestyret 29.08.2013 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTENE 30.05 OG 20.06. 13  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møtene 30.05 og 20.06 godkjennes som fremlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møtene 30.05 og 20.06  
 
 
 
 



Saknr: 83/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
29.08.2013 

Arkivsaksnr: 
13/568 

Sak nr: 
83/13 

Saksbehandler: 
Sten Kristian Røvik 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
120/13 Formannskapet 20.08.2013 
83/13 Kommunestyret 29.08.2013 
 
 
TILLEGGSINVESTERING FOR FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSE SENTER/NYTT 
SAKSFRAMLEGG  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
KomOpp-prosjektet utvides med NOK 2,7 mill til nødvendig tilleggsinvestering for gjennomføring av 
prosjektet. Finansieringen dekkes ved låneopptak på NOK 2,4 mill og mottatt sponsing fra SMN på NOK 
0,3 mill. Summen er redusert etter informasjon gitt i formannskapet 19.08.13.  
Dette innebærer at følgende punkt er tatt ut: 
Bolyst med kr 50 000,-  (finansieres på annen måte) 
 
Det investeres i første omgang i 2 interaktive stasjoner, en ved inngang og en mot sjø. 
De øvrige 1-2 interaktive stasjoner mot sjø, samt teknisk utrustning til denne/disse tilsammen kr 400 000,- 
/    800 000,- forutsetter vi kan finansieres på en annen måte. 
 
Vedtatt med 4 mot 2 stemmer avgitt av Halgeir Bremnes og Vivian Dolen Sørdal. 
 
Formannskapets behandling i møte 20.08.2013: 
 
Ap/H fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
”KomOpp-prosjektet utvides med NOK 2,7 mill til nødvendig tilleggsinvestering for gjennomføring av 
prosjektet. Finansieringen dekkes ved låneopptak på NOK 2,4 mill og mottatt sponsing fra SMN på NOK 0,3 
mill. Summen er redusert etter informasjon gitt i formannskapet 19.08.13.  
Dette innebærer at følgende punkt er tatt ut: 
Bolyst med kr 50 000,-  (finansieres på annen måte) 
 
Det investeres i første omgang i 2 interaktive stasjoner, en ved inngang og en mot sjø. 
De øvrige 1-2 interaktive stasjoner mot sjø, samt teknisk utrustning til denne/disse tilsammen kr 400 000,- /    
800 000,- forutsetter vi kan finansieres på en annen måte.” 
 
Frp fremmet følgende forslag til tillegg: 
 
Vedtaket står som det står. 
Tillegg: 
”Prosjektledelse tilføres økonomiressurser, slik at en til enhver tid har løpende kontroll på kostnader. FRP mener 
Prosjektleder bør få de midlene han ber om. Styringsguppa er de som vet eksakt hva og hvor pengene bør settes 
for å få hele prosjektet i havn.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling:  Falt med 4 mot 2 stemmer avgitt av Halgeir Bremnes og Vivian 

Dolen Sørdal. 
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Ap/Høyre´s forslag:    Vedtatt med 4 mot 2 stemmer avgitt av Halgeir Bremnes og Vivian 
Dolen Sørdal. 

Frp´s tilleggsforslag: Falt med 4 mot 2 stemmer avgitt av Halgeir Bremnes og Vivian 
Dolen Sørdal. 

 
Innstilling: 
 
KomOpp-prosjektet utvides med NOK 3,55 mill til nødvendig tilleggsinvestering for gjennomføring av 
prosjektet. Finansieringen dekkes ved låneopptak på NOK 3,25 mill. og mottatt sponsing fra SMN på NOK 0,3 
mill. 
 
Vedlegg: 
 
Investeringsbudsjett – Frøya Kultur- og Kompetansesenter 
 
Saksopplysninger:   
 
Det vises til Sak 80/13 i FSK den 21.5.2013 der det ble vedtatt utsettelse av saken for nærmere gjennomgang av 
drift- og investeringsbudsjett og nytt saksframlegg med adskillelse av driftsbudsjett og investeringsbudsjett 
vedrørende KomOpp-prosjekt. 
 
Ved gjennomgang av KomOpp-poster vedrørende komplettering av prosjekt utgjør foreslått tillegg en 
totalkostnad på NOK 3,2 mill. Av dette utgjør teknisk utstyr NOK 2,0 mill., vegg og takdekorasjon MOK 0,5 
mill. og utvidelse av KomOpp-pakker NOK 0,7 mill. 
 
Det er i tillegg oppstått en ytterligere utvidelse for komplettering av prosjektet på NOK 0,35 mill. som gjelder 
postproduksjon av gjennomført helikopterråfilm. 
 
Det vises for øvrig til Sak 106/13 i FSK den 26.6.2013 der det ble vedtatt å utvide investeringsprosjektet med 
NOK 2,0 mill. tilknyttet til dekning av nødvendig teknisk utstyr med utsettelse av de resterende NOK 1,2 mill. i 
påvente av mulig ekstern finansiering. 
 
Det viser seg nå at av den resterende del var allerede igangsatt og delvis gjennomført, noe som medfører at 
investeringstilleggene må opp til ny behandling. 
 
Vurdering:  
 
KomOpp-prosjektet ble i utgangspunktet vurdert som et prosjekt der finansieringen var forventet dekket ved en 
deling mellom Frøya kommune, næringslivet og innsamling av egne fonsmidler til prosjektet. Pr. dato er vedtatt 
budsjett på NOK 2,7 mill finansiert ved forskudd fra kommunen med NOK 1,35 mill. En eventuell manglende 
ekstern finansiering må finansieres av kommunen med nye låneopptak på NOK 3,25 mill. 
 
Det vises til vedlagt investeringsbudsjett med oversikt over vedtatte tiltak og foreslåtte tillegg. Ved tidligere 
behandling ble tekniske tillegg betraktet som det nødvendige for bruk av inngåtte KomOpp-avtaler. Nå viser det 
seg at forslagene i sin helhet bør/må gjennomføres med refinansiering, da gjennomføring av tilleggene allerede 
er foretatt og nødvendig kompletering må til for praktisk bruk. 
 
Ved låneopptak medfører investeringstillegget på NOK 3,25 mill. en gjennomsnittlig årlig driftskostnad på kr. 
370.000,- basert på 2,5 % rente. 
 
Etter en gjennomgang av mulighetene for ytterligere ekstern sponsing fra næringslivet er det i følge prosjektleder 
Svein Jarle Midtøy mottatt positive tilbakemeldinger. Det er imidlertid vanskelig med beløpsstipulering pr. dato, 
men eventuelle tilskudd bør benyttes til reduksjon av kommunens tilleggsfinansiering av prosjektet.   
 
 



Saknr: 84/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
29.08.2013 

Arkivsaksnr: 
11/752 

Sak nr: 
84/13 

Saksbehandler: 
Mattis Aune 

Arkivkode: 
H46  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
35/13 Hovedutvalg for drift 27.08.2013 
84/13 Kommunestyret 29.08.2013 
 
 
TILLEGGSBEVILGNING AV INVENTAR TIL OMSORGSBOLIGER I  BEINSKARDET  
 
 
Saksopplysning: 
 
Saken skal behandles i Hovedutvalg for Drift 27.08.13 og utvalgets innstilling vil bli lagt fram til 
gruppemøtene. 
 
Innstilling: 
 
Hovedutvalg for drift anbefaler tilleggsbevilgning til inventar og utstyr i omsorgsboligen i Beinskardet på 
kr 483.000,-.  
Investeringen finansieres ved låneopptak. 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   

Bakgrunn: 

Beinskardet omsorgsboliger er under oppføring og er planlagt ferdigstilt november 2013. Bygget har to større 
fellesarealer i del B og C, der det kan legges til rette for sosial aktivitet og samvær. 
 
Del A består av mindre leiligheter tilknyttet ett større fellesareal og personalbase. I planarbeidet legges det opp 
til felles matservering i dette fellesarealet, felles tv-stue og uteareal. 
 
I byggeprosjektet ligger det ikke budsjett til møblering av disse arealene. Det vil være opp til kommunen selv å 
definere hva som er det offentliges ansvar. Tjenesten anbefaler at alle fellesarealer i del A blir møblert av 
kommunen da tilhørende leiligheter ikke kan ses på som fullverdige boenheter, men deler av et bokollektiv. For 
fellesareal i del B og C kan møblering ses på som frivillig. Der ansvaret legges til beboere og/eller frivillige lag 
eller organisasjoner. Kommunen legger opp til tjenester og aktiviteter også i disse arealene, men er da avhengig 
av noe møblering. 
 
Kommunen tilbyr i dag trygghetsalarm til hjemmeboende med behov for raskt å komme i kontakt med pårørende 
eller tjenesteapparatet. Denne delen av det som omtales som velferdsteknologi er i sterk utvikling. Både gjennom 
samhandlingsreformen og fokus fra Helsedirektoratet har mange kommuner utviklet helsetjenester som i økende 
grad tar i bruk velferdsteknologi. 
 
Kommunens helsetjeneste ser den nye omsorgsboligen som en mulighet for å ta i bruk velferdsteknologi i større 
grad enn tidligere. Ikke som et alternativ til dagens personellbaserte tjenester, men som et komplementært 
verktøy for å kunne ta vare på seg selv. 
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Det anbefales at omsorgsboligen blir utstyrt med et sikkerhetsalarmsystem som kan ta i bruk fallalarm, gps-
teknologi, døralarmer og som er tilknyttet kommunens journalsystem. 
 
Vurdering:  
 
Hvilket ansvar kommunen skal ta for møblering, og om det legges opp til mer omfattende bruk av 
velferdsteknologi, avgjør hvordan administrasjonen jobber videre med saken. Under følger et estimat på 
omkostninger. 
 
Møbler i alle fellesarealer, inkludert kontor for personal.  kr  280 000 
Løsøre slik som kjøkkenutstyr, gardiner, duker m.m.   kr    90 000 
Hvitevarer og Tv       kr    55 000 
Sikkerhetsalarm, ikt-utstyr (inkluderer ikke ev. abonnement)  kr    58 000 
 
Totalt        kr 483.000 
 
 
Midler til dette er ikke lagt i årets budsjett og administrasjonen må eventuelt se på muligheter for finansiering. 
Med Hovedutvalg for drifts godkjenning vil saksbehandler innhente anbud for videre politisk behandling. 
Investeringen hensyntas ved kalkulering/beregning av husleie.  
 
 
 
 



Saknr: 85/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
29.08.2013 

Arkivsaksnr: 
13/847 

Sak nr: 
85/13 

Saksbehandler: 
Arthur Gipling 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
121/13 Formannskapet 20.08.2013 
85/13 Kommunestyret 29.08.2013 
 
 
LÅN TIL VIDEREUTLÅN - STARTLÅN  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune søker Husbanken om et tilleggslån på kr 25.000.000,00 (tjuefemmillionerkroner) for 
videreutlåning til Startlån i 2013.  
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune søker Husbanken om et tilleggslån på kr 25.000.000,00 (tjuefemmillionerkroner) for 
videreutlåning til Startlån i 2013.  
 
Saksopplysninger:  
 
I budsjettet for 2013 vedtok kommunestyret å låne kr 10.000.000,00 i Husbanken til videreutlåning av Startlån i 
2013. Av dette er det pr. 15.07.2013 utbetalt kr 7.691.193,00 fordelt på 16 lånesøknader.  
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I tillegg til dette har Frøya kommune pr. 15.07.2013 i alt 41 søknader på til sammen kr 16.574.000,00. Under 
forutsetning av at Husbanken innvilger omsøkte tilleggslån, så vil disse søknadene bli innvilget. 
 
Vurdering:  
 

Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder - 
Frøya

0

1000
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Menn 0-17 år 475 484 489 633 781

Menn 18+ 1759 1782 1812 2220 2811

Kvinner 0-17 år 466 477 484 592 745

Kvinner 18+ 1669 1675 1696 1929 2356

Totalt 4369 4418 4481 5374 6693

2012 2013 2014 2025 2040

 
 
Ved utgangen av 2012 var det totalt 4369 innbyggere i Frøya kommune. Som vi ser av tabellen over så vil 
folketallet i Frøya kommune kunne øke med vel 1000 innbyggere på vel 10 år frem mot 2025. Dette må 
karakteriseres som en stor økning for en kommune som Frøya og er helt i tråd med gjeldende boligplan for Frøya 
kommune. Disse utfordringene vil kreve god strategisk planlegging i forhold til den boligsosiale delen av plana. 
Frøya kommune er helt avhengig av startlånsmidler for å møte disse utfordringene og den økende etterspørselen 
etter bolig i tiden fremover.  
 
Av den den totale søknadsmassen på 57 søknader hittil i 2013 er 28 søkere av utenlandsk opprinnelse. Dette 
tilsvarer 50%. Det konstateres at det er stadig flere unge bosatt utenfor kommunen som nå ønsker seg tilbake til 
Frøya. Startlån som virkemiddel spiller en avgjørende rolle her. En annen trend er at våre utenlandske venner i 
større grad ser ut til å ønske å bygge nye hus i stedet for å kjøpe eldre hus. 
 
I 2012 lånte Frøya kommune ut knappe 20 millioner, mens det for 2013 estimeres en videreutlåning av 
startlånsmidler på 35 millioner. 
 
Dersom søknaden til Husbanken blir innvilget vil Frøya kommune ha kr 10.734.807,00 til videreutlåning i 
perioden 15.07.2013 – 31.12.2013. Eventuelle ubrukte lånemidler i 2013 tilbakebetales til Husbanken i henhold 
til Husbankens retningslinjer. 
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FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
29.08.2013 

Arkivsaksnr: 
13/875 

Sak nr: 
86/13 

Saksbehandler: 
Beathe  Sandvik Meland 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
118/13 Formannskapet 20.08.2013 
86/13 Kommunestyret 29.08.2013 
 
 
REGLEMENT - FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Folkevalgtes arbeidsvilkår godkjennes som vist i vedlagte “Reglement for folkevalgtes 
arbeidsvilkår” datert 15.07.2013. Endringer og korrigeringer i tidligere reglement (sak 120/07, 
140/07, 174/08, 183/08, 165/11) er innarbeidet.  

2. Alle godtgjøringer knyttes opp mot Stortingsrepresentants godtgjøring med virkning fra 
01.05.13. Ordførerens godtgjøring fastsettes til 100 % av stortingsrepresentants godtgjøring, 
NOK 836.579 f.o.m. 01.05.13. 

3. Det nedsettes et tverrpolitisk utvalg som får til oppgave å gjennomgå hele reglementet på nytt. 
Utvalget må gjennomgå alle sider ved folkevalgtes arbeidsvilkår herunder møtegodtgjøring, 
satser for tapt arbeidsvilkår, særskilte tiltak for småbarnsforeldre, møtetider, folkevalgte fra 
øyrekka med mer. Rådmannen stiller nødvendig sekretærhjelp til rådighet. 

4. Utvalget får slik sammensetning:  
 
5. Rådmannen bes fremme sak om budsjettjustering i samsvar med endringene foran. 

Enstemmig 
 
Innstilling: 
 

1. Folkevalgtes arbeidsvilkår godkjennes som vist i vedlagte “Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår” 
datert 15.07.2013. Endringer og korrigeringer i tidligere reglement (sak 120/07, 140/07, 174/08, 
183/08, 165/11) er innarbeidet.  

2. Alle godtgjøringer knyttes opp mot Stortingsrepresentants godtgjøring med virkning fra 01.05.13. 
Ordførerens godtgjøring fastsettes til 100 % av stortingsrepresentants godtgjøring, NOK 836.579 f.o.m. 
01.05.13. 

3. Det nedsettes et tverrpolitisk utvalg som får til oppgave å gjennomgå hele reglementet på nytt. Utvalget 
må gjennomgå alle sider ved folkevalgtes arbeidsvilkår herunder møtegodtgjøring, satser for tapt 
arbeidsvilkår, særskilte tiltak for småbarnsforeldre, møtetider, folkevalgte fra øyrekka med mer. 
Rådmannen stiller nødvendig sekretærhjelp til rådighet. 

4. Utvalget får slik sammensetning:  
 

       5. Rådmannen bes fremme sak om budsjettjustering i samsvar med endringene foran. 
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Vedlegg: 
 

1. Forslag til reglement for perioden 01.05.13 inntil nytt reglement i henhold til pkt.2 foreligger/er 
behandlet. 

2. Oversikt over ordførers godtgjøring i kommunene i Sør-Trøndelag (med forbehold om mulige feil). 

Saksopplysninger:   
 
Saken tas opp fordi det synes å være et behov for å sammenstille endringer som er gjort gjennom ulike vedtak 
gjennom mange år til ett entydig reglement. Videre er det behov for å definere nærmere hvordan bl. a. reglene 
om møtegodtgjøring skal tolkes, og om en legger tilstrekkelig til rette for småbarnsfamiliers deltakelse i politisk 
virksomhet. Videre er det behov for å vurdere hvordan en teknisk skal definere nivået på godtgjøringene ved 
oppknytning til en fast faktor (G eller Stortingsrepresentants godtgjøring). 

Vurdering: 

I forslag til vedtak har en lagt opp til at det nedsettes et tverrpolitisk utvalg som får til oppgave å gjennomgå alle 
sider ved folkevalgtes arbeidsvilkår. Etter hva en kan se er det ca 10 år siden sist dette ble gjort. Det er 
hensiktsmessig at en slik gjennomgang gjøres av en tverrpolitisk gruppe all den tid reglementet vil være 
gjeldende likt for alle folkevalgte.  

Det kan virke litt spesielt å ta stilling til oppknytning til en annen faktor enn G før utvalget starter sitt arbeid. 
Dette begrunnes imidlertid med at det er viktig å ta hensyn til utviklingen i bl.a. ordføreres godtgjøring 
fortløpende enten det er snakk om små eller større endringer. Hvis et behov for å justere godtgjøringen blir 
oversett over tid, vil diskusjonen i en slik sak ofte kunne få en annen karakter enn en sak om å sikre også 
folkevalgte en normal lønnsendring i tråd med den generelle lønnsutviklingen i samfunnet. 

Det er ikke lett å se i dag hva som i sin tid lå til grunn for at ordførerens godtgjøring skal være 8,75 G, utover at 
det synes å være en “passende” godtgjøring. Det er ingen logisk sammenheng mellom grunnbeløpet i 
folketrygden og politisk godtgjøring. Tidligere var det ikke uvanlig å knytte folkevalgt godtgjøring opp mot 
lønnsnivået for ledere i administrasjonen, men etter at en fikk total fri lokal lønnsfastsettelse bl.a. for ledere har 
dette ikke lenger vært hensiktsmessig. KS har i en periode anbefalt kommunene å knytte politikergodtgjøringen 
opp til stortingsrepresentants godtgjøring. I dag er det etter hva en kan se 10 kommuner i Sør-Trøndelag som har 
en slik oppknytning (jfr. vedlegg). I forslag til vedtak har en lagt til grunn en tilsvarende løsning. Dette tilsvarer 
en godtgjøring pr. 01.05.13 på NOK 836.579 mens dagens ordning med 8.75 G tilsvarer en årlig godtgjøring på 
NOK 745.893. 

I vedlagte forslag legges det til grunn at medlemmene av kommunestyret og hovedutvalg deltar i ordningen IKT 
for folkevalgte/ «papirløse politikere». Det innebærer at alle saksdokumenter mottas elektronisk. Kommunen 
stiller IPAD til disposisjon for alle faste representanter og til utlån for vararepresentanter.  Godtgjøring/ 
driftstilskudd til dekning av internettabonnement hjemme har ikke vært praktisert i perioden, og det foreslås at 
denne godtgjøringen utgår som følge av dette.  
 
Av de spørsmål et utvalg bør avklare nærmere, er møtegodtgjøring til ulike møter. Denne er i dag definert til 
0,11 % av ordførers godtgjørelse. En har foreslått at denne holdes uendret inn til utvalget får gjennomgått saken. 
Her bør en avklare om satsen skal være lik for alle møter, om den skal være lik uavhengig av møtets varighet og 
evt. andre forhold. Hvis 0,11 % av ordførergodtgjøring opprettholdes vil møtegodtgjøringen bli NOK 920,00 pr 
møte. Dette antas å være svært høyt sammenlignet med andre kommuner. 
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FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
29.08.2013 

Arkivsaksnr: 
13/201 

Sak nr: 
87/13 

Saksbehandler: 
Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
38/13 Hovedutvalg for drift 27.08.2013 
87/13 Kommunestyret 29.08.2013 
 
 
RUTETILBUD I ØYREKKA  
 
 
Saksopplysning: 
 
Saken skal behandles i Hovedutvalg for Drift 27.08.13 og utvalgets innstilling vil bli lagt fram til 
gruppemøtene. 
 
Innstilling: 
 
Det vises til møtereferat/innstilling fra Trafikkrå det i Frøya når det gjelder endring av AtB sitt 
ruteforslag for nytt rutetilbud til øyrekka i forbi ndelse med ny konsesjonsperiode fra og med 2014. 
Kommunestyret slutter seg til Trafikkrådets innstil ling og ber om at de endringer som foreslås, bygges 
inn i det nye ruteopplegget. Dette forslaget mener kommunestyret bedre avspeiler det behov befolkningen 
i øyrekka har for å få et tilfredsstillende ruteopplegg som ikke minst gjør arbeidspendling til Fastfrøya og 
reiser til/fra Trondheim enklere uten venting ved korrespondanse båt/buss.  
 
Vedlegg: 
 
Referat/innstilling fra Trafikkrådet datert 19.08.2013(møte den 31.07.2013) 
Båtruter Frøya – Øyrekken- Forslag fra AtB 
Utredning om rutetilbudet utarbeidet av AsplanViak, datert 07.05.2013 
 
Saksopplysninger:   
 
I forbindelse med ny konsesjon for drift av rutetilbudet i Øyrekka har AtB hatt dette sambandet ute på anbud. 
Det er FosenNamsos Sjø som er antatt og som skal drifte sambandet. Sambandet skal driftes med en ny kombibåt 
som har plass til 70 passasjerer og 6 personbiler(alternativt buss/lastebil i lengde på 12 meter og 2 personbiler). I 
tillegg skal Frøyaferja forlenges og ha plass til 15 biler. 
Det nye ruteopplegget er planlagt igangsatt med nytt materiell fra 01.02.2014. 
 
Frøya kommune ønsket å gjennomgå hele ruteopplegget for evt. tilpasse ruteopplegget bedre til behovet og 
reisemønsteret for beboerne og besøkende til øyrekka. Ved vedtak i formannskapet de. 19.02.2013 ble det 
bevilget penger til dette prosjektet og AsplanViak ble engasjert som konsulent. Hele prosjektet ble styrt av 
Trafikkrådet og de har i perioden hatt møter med konsulent frem til endelig rapport ble fremlagt i mai 2013. 
 
Vurdering: 
 
Trafikkrådet har hatt to møter og gått gjennom rapporten og det ruteforslaget som er fremlagt av AtB. Første 
møte ble avholdt 07.06 og møtereferatet ble her utsendt til medlemmene for evt. å komme med merknader. Disse 
merknadene ble så fremlagt i et nytt møte den 31. juli og det ble så utarbeidet et endelig møtereferat med 
innstilling fra Trafikkrådet på endringer i ruteopplegget. 
 



Saknr: 87/13 

Det er forsøkt fra Trafikkrådet å få til et ruteopplegg som i mest mulig grad tilfredsstiller de behov man har i 
øyrekka når det gjelder reisemønster. Det har fra Trafikkrådet vært viktig at korrespondanse med båt/buss skal 
bety ingen ventetid, slik vi opplever det i dag ved enkelte avganger. I tillegg har det for de reisende i Nordværa 
vært viktig å opprettholde enkelte avganger/ankomster til Sistranda noe som ikke er ivaretatt i AtB sitt forslag, 
hvor all korrespondanse øyrekka/fastfrøya skal gå via Dyrøy. Trafikkrådet har imidlertid foreslått en løsning 
hvor også Sistranda benyttes som knutepunkt og for å redusere kostnadene har man foreslått at enkelte ruter til 
Nordværa utgår i forhold til AtB sitt forslag. 
 
Det andre viktige punktet som Trafikkrådet har vært opptatt av er tidligere avganger fra øyrekka på morgenen og 
senere avganger fra Dyrøya på kvelden i forhold til AtB sitt forslag. 
 
Møtereferatet fra møte den 31.07.2013 er Trafikkrådets innstilling til kommunestyret når det gjelder endringer i 
ruteopplegget som er fremlagt fra AtB. Det er også viktig at man etter vedtak i Kommunestyret har møte med 
AtB for å få direkte fremlagt vårt forslag og de begrunnelser man har for dette forslaget.  
 
 
 



Saknr: 88/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
29.08.2013 

Arkivsaksnr: 
13/908 

Sak nr: 
88/13 

Saksbehandler: 
Berit Flåmo 

Arkivkode: 
026 &01 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
119/13 Formannskapet 20.08.2013 
88/13 Kommunestyret 29.08.2013 
 
 
INTENSJONSAVTALE. TREPARTSSAMARBEID MELLOM FRØYA, T RONDHEIM OG HITRA 
KOMMUNER  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Intensjonsavtalen tas til orientering. 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
Intensjonsavtalen tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Intensjonsavtale dat. 01.08.13 
 
Saksopplysninger:   
 
Det er tidligere inngått intensjonsavtale mellom Frøya og Trondheim.  Den nye avtalen er identisk med tidligere 
avtale, men Hitra kommune er nå kommet med i avtalen. 
 
 
 
 



Saknr: 89/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
29.08.2013 

Arkivsaksnr: 
13/928 

Sak nr: 
89/13 

Saksbehandler: 
Jan Otto Fredagsvik 

Arkivkode: 
004  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
122/13 Formannskapet 20.08.2013 
89/13 Kommunestyret 29.08.2013 
 
 
JUBILEUMSBOK FOR FRØYA KOMMUNE  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya kommunestyre vedtar å sette i gang et arbeid med å lage jubileumsbok for Frøya 
kommune. 

2. Det velges en redaksjonskomite bestående av: 
• ? (leder) 
• ? 
• ? 

3. Det innhentes tilbud på trykking når innholdet er klart.  
4. Det er en forutsetning at boka er ferdig innen det nye kultur- og kompetansesenteret åpner 

17.mai 2014. 
5. Formannskapet gis fullmakt til å anta tilbud på trykking, samt vedta hvor stort opplag boka skal 

ha. Videre gis Formannskapet fullmakt til å vedta utsalgspris. Det bør tilstrebes at 
salgsinntektene dekker utgifter til trykking. 

6. Boka bør gjøres tilgjengelig digitalt i det nye kultur- og kompetansesenteret. 

Enstemmig 
 
Formannskapets behandling i møte 20.08.2013: 
 
Følgende omforente tillegg ble fremmet: 
 
Nytt punkt 6: 
 
”Boka bør gjøres tilgjengelig digitalt i det nye kultur- og kompetansesenteret.” 

Innstilling: 
 

7. Frøya kommunestyre vedtar å sette i gang et arbeid med å lage jubileumsbok for Frøya kommune. 
8. Det velges en redaksjonskomite bestående av: 

• ? (leder) 

• ? 

• ? 
9. Det innhentes tilbud på trykking når innholdet er klart.  
10. Det er en forutsetning at boka er ferdig innen det nye kultur- og kompetansesenteret åpner 17.mai 2014. 

Formannskapet gis fullmakt til å anta tilbud på trykking, samt vedta hvor stort opplag boka skal ha. Videre gis 
Formannskapet fullmakt til å vedta utsalgspris. Det bør tilstrebes at salgsinntektene dekker utgifter til trykking. 



Saknr: 89/13 

Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
I 1964 ble Nord-Frøya og Sør-Frøya slått sammen til en kommune – Frøya kommune. Vi kan dermed i 2014 
feire 50-årsjubileum. At nasjonen Norge fyller 200 år samme år og at nabokommunen Hitra også fyller 50 år, er 
interessant og baner veien for spennende jubileumsfeiringer. 
Smøla kommune fylte 50 år i 2010 og markerte jubileet bl.a. med å utgi ei flott jubileumsbok. Hitra kommune 
har også vedtatt å lage ei jubileumsbok. 
Smøla kommunes jubileumsbok har tittelen «I storm og stille gjennom 50 år». Boka er på 232 sider i A4-format 
og er rikt illustrert. Boka har følgende temaer/kapitler: 
 

1. Forord 

2. Jubileumshilsen fra ordføreren 

3. Scheikomiteen 

4. Kommunikasjoner 

5. 50-åra på Smøla 

6. Tilbakeblikk fra to veteraner 

7. Smølas skolehistorie 

8. Barnehagene i Smøla kommune 

9. Sanitetsforeningenes innsats 

10. Helse- og sosialtjenesten i Smøla 

11. Frostadheia 

12. Bibliotekhistorie for Smøla 

13. Sjømatnæringa 

14. Næringslivet på Smøla 

15. Smølas kulturliv 

• Musikklivet på Smøla 

• Smøla musikkkorps 

• Smøla Janitsjarorkester 

• På sangens og musikkens vinger 

• En kort historie om Smøla kulturskole 

• Øyakunst og Maleloftet 

• Smøla Jeger- og Fiskeforening 

• Smøla Bridgeklubb 

16. Idrettsliv på Smøla 

17. Kirkeliv på Smøla 

18. Kommunesenteret 

19. Smøla museum 

20. Norsk myrmuseum 

21. Vannutbygging på Smøla 

22. Vindkraftkommunen Smøla 

23. Smøla kommunes våpen og flagg 

24. Ordførerkjedet 

25. Ordførergalleri 

26. Administrativ organisasjon 

27. Fakta om Smøla 

28. Eldste og yngste kommunestyre. 
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Vurdering:    
 
Arbeidet med boka ble gjort uten noen form for godtgjøring og hele 34 skribenter har vært i sving. En 
redaksjonskomite på 3 personer ledet arbeidet.  
Når det har vært så mange forfattere i sving og når noen av kapitlene/temaene er nær beslektet, sier det seg selv 
at samme sak kan være nevnt i mer enn ‘en av artiklene, men da først og fremst med opplysninger som utfyller 
hverandre. 
Tittelen på Smøla kommunes jubileumsbok kunne passet godt også for Frøya kommunes jubileumsbok, men om 
vi ikke kan bruke bokas tittel, er det rådmannens oppfatning at vi godt kan dra erfaringer fra hvordan Smøla 
kommune gjennomførte arbeidet med sin jubileumsbok. 
Kostnadene på trykking var ca. 160.000, og boka hadde et opplag på 600. Av disse ble 500 lagt ut på salg til en 
pris på 250 kroner. Hele opplaget er solgt. Det skal for øvrig nevnes at Smøla kommunes jubileumsfeiring i 2010 
er bokført med et underskudd på 13.000 kroner! 
Når det gjelder billedbruk, så har Frøya kommune svært mange bilder som dekker tiden etter 1964 og fram til 
midt på 90-tallet («Gamle Frøyabilder 1 og 2» ). Med de digitale kameraenes inntog ser vi i lokalpressa og på 
sosiale medier at svært mange av våre innbyggere – og gjester – er blitt gode fotografer. Disse burde derfor få 
anledning til sende inn bilder til redaksjonskomiteen, når de forskjellige kapitler/temaer blir bestemt. 
Det er rådmannens oppfatning at en skrive- og fotodugnad vil gi mange et eierforhold til boka, og det bør være 
et viktig argument når det skal lages ei jubileumsbok. Så sier det seg selv at det som skrives og presenteres 
gjennom bilder, må ha høy faglig kvalitet. 
Når det gjelder redaksjonskomite, så bør denne bestå av 3 personer: Fortrinnsvis en med lang politisk fartstid i 
kommunen og en med lang fartstid i administrasjonen. Tredje person i komiteen bør være en med erfaring fra 
den type arbeid som prosjektet krever. 
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  13/985    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTENE 30.05 OG 20.06. 13  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møtene 30.05 og 20.06 godkjennes som fremlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møtene 30.05 og 20.06  
 
 
 
 
 
 
 



























































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Sten Kristian Røvik Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/568    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Formannskapet 
Formannskapet 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
TILLEGGSINVESTERING FOR FRØYA KULTUR- OG 
KOMPETANSESENTER/NYTT SAKSFRAMLEGG  
 
 
Innstilling: 
 
KomOpp-prosjektet utvides med NOK 3,55 mill til nødvendig tilleggsinvestering for 
gjennomføring av prosjektet. Finansieringen dekkes ved låneopptak på NOK 3,25 mill. 
og mottatt sponsing fra SMN på NOK 0,3 mill. 
 
Vedlegg: 
 
Investeringsbudsjett – Frøya Kultur- og Kompetansesenter 
 
Saksopplysninger:   
 
Det vises til Sak 80/13 i FSK den 21.5.2013 der det ble vedtatt utsettelse av saken for 
nærmere gjennomgang av drift- og investeringsbudsjett og nytt saksframlegg med adskillelse 
av driftsbudsjett og investeringsbudsjett vedrørende KomOpp-prosjekt. 
 
Ved gjennomgang av KomOpp-poster vedrørende komplettering av prosjekt utgjør foreslått 
tillegg en totalkostnad på NOK 3,2 mill. Av dette utgjør teknisk utstyr NOK 2,0 mill., vegg 
og takdekorasjon MOK 0,5 mill. og utvidelse av KomOpp-pakker NOK 0,7 mill. 
 
Det er i tillegg oppstått en ytterligere utvidelse for komplettering av prosjektet på NOK 0,35 
mill. som gjelder postproduksjon av gjennomført helikopterråfilm. 
 
Det vises for øvrig til Sak 106/13 i FSK den 26.6.2013 der det ble vedtatt å utvide 
investeringsprosjektet med NOK 2,0 mill. tilknyttet til dekning av nødvendig teknisk utstyr 
med utsettelse av de resterende NOK 1,2 mill. i påvente av mulig ekstern finansiering. 
 
Det viser seg nå at av den resterende del var allerede igangsatt og delvis gjennomført, noe 
som medfører at investeringstilleggene må opp til ny behandling. 



 
Vurdering:  
 
KomOpp-prosjektet ble i utgangspunktet vurdert som et prosjekt der finansieringen var 
forventet dekket ved en deling mellom Frøya kommune, næringslivet og innsamling av egne 
fonsmidler til prosjektet. Pr. dato er vedtatt budsjett på NOK 2,7 mill finansiert ved forskudd 
fra kommunen med NOK 1,35 mill. En eventuell manglende ekstern finansiering må 
finansieres av kommunen med nye låneopptak på NOK 3,25 mill. 
 
Det vises til vedlagt investeringsbudsjett med oversikt over vedtatte tiltak og foreslåtte 
tillegg. Ved tidligere behandling ble tekniske tillegg betraktet som det nødvendige for bruk 
av inngåtte KomOpp-avtaler. Nå viser det seg at forslagene i sin helhet bør/må gjennomføres 
med refinansiering, da gjennomføring av tilleggene allerede er foretatt og nødvendig 
kompletering må til for praktisk bruk. 
 
Ved låneopptak medfører investeringstillegget på NOK 3,25 mill. en gjennomsnittlig årlig 
driftskostnad på kr. 370.000,- basert på 2,5 % rente. 
 
Etter en gjennomgang av mulighetene for ytterligere ekstern sponsing fra næringslivet er det i 
følge prosjektleder Svein Jarle Midtøy mottatt positive tilbakemeldinger. Det er imidlertid 
vanskelig med beløpsstipulering pr. dato, men eventuelle tilskudd bør benyttes til reduksjon 
av kommunens tilleggsfinansiering av prosjektet.   
 
 
 
 
 



Frøya kultur- og kompetansesenter

Investeringsbudsjett - Frøya Kultur -og Kompetansesenter Vedtatt Tillegg Totalt

KomOpp A1 - Strategisk prosjektledelse og administrasjon 500 000 500 000

KomOpp A2 - Multimediekurs og MMS sin rolle 529 000 529 000

KomOpp A3 - Teknisk arkitektur, innholdsarkiv og visualisering 283 000 283 000

KomOpp B3 - KOMOPP Froværing og dialekt 85 000 85 000

KomOpp C3 - KOMOPP Laksesenter 840 000 840 000

KomOpp D5 - KOMOPP Fyr i Frøya 369 000 369 000

KomOpp - Audiovisuell innhold til arbeidspakkene og reiseutg. 94 000 94 000

Komplementering KomOpp - arbeidspakke Skarv - natur 500 000 500 000

Komplementering KomOpp - arbeidspakke Bolyst  - forstudie 50 000 50 000

Komplementering KomOpp - laksesenter tjenester Expology 50 000 50 000

Komplementering KomOpp - postproduksjon helikopterfilming 100 000 100 000

Komplementering KomOpp - 10 vindskjermer for vegg 300 000 300 000

Komplementering KomOpp - teknisk utrustning 10 skjermer 100 000 100 000

Komplementering KomOpp - 1 interaktiv stasjon ved inngang 300 000 300 000

Komplementering KomOpp - 3 interaktive stasjoner mot sjø 900 000 900 000

Komplementering KomOpp - teknisk utrustning 4 stasjoner 400 000 400 000

Komplementering KomOpp - vegg og takdekorasjon 500 000 500 000

Komplementering KomOpp - postproduksjon helikopterfilming 350 000 350 000

Investeringskostnader totalt 2 700 000 3 550 000 6 250 000

Finansiering

Bruk av bekreftede bidrag 650 000 650 000

Bruk av Sistranda Sentrum ( forskudd for senere oppfinansiering) 850 000 850 000

Bruk av innsamlede fondsmidler 360 000 360 000

Tilskudd fra næringslivet 840 000 840 000

Tilskudd SpareBank1 SMN 300 000 300 000

Sum finansiering 2 700 000 300 000 3 000 000

Underdekning/manglende finansiering 0 3 250 000 3 250 000



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mattis Aune Arkiv:  H46   
Arkivsaksnr.:  11/752    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 
 
 
TILLEGGSBEVILGNING AV INVENTAR TIL OMSORGSBOLIGER I  
BEINSKARDET  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedutvalg for drift anbefaler tilleggsbevilgning til inventar og utstyr i 
omsorgsboligen i Beinskardet på kr 483.000,-.  
Investeringen finansieres ved låneopptak. 
 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   

Bakgrunn: 
Beinskardet omsorgsboliger er under oppføring og er planlagt ferdigstilt november 2013. 
Bygget har to større fellesarealer i del B og C, der det kan legges til rette for sosial aktivitet 
og samvær. 
 
Del A består av mindre leiligheter tilknyttet ett større fellesareal og personalbase. I 
planarbeidet legges det opp til felles matservering i dette fellesarealet, felles tv-stue og 
uteareal. 
 
I byggeprosjektet ligger det ikke budsjett til møblering av disse arealene. Det vil være opp til 
kommunen selv å definere hva som er det offentliges ansvar. Tjenesten anbefaler at alle 
fellesarealer i del A blir møblert av kommunen da tilhørende leiligheter ikke kan ses på som 
fullverdige boenheter, men deler av et bokollektiv. For fellesareal i del B og C kan møblering 
ses på som frivillig. Der ansvaret legges til beboere og/eller frivillige lag eller organisasjoner. 
Kommunen legger opp til tjenester og aktiviteter også i disse arealene, men er da avhengig av 
noe møblering. 
 
Kommunen tilbyr i dag trygghetsalarm til hjemmeboende med behov for raskt å komme i 
kontakt med pårørende eller tjenesteapparatet. Denne delen av det som omtales som 
velferdsteknologi er i sterk utvikling. Både gjennom samhandlingsreformen og fokus fra 



Helsedirektoratet har mange kommuner utviklet helsetjenester som i økende grad tar i bruk 
velferdsteknologi. 
 
Kommunens helsetjeneste ser den nye omsorgsboligen som en mulighet for å ta i bruk 
velferdsteknologi i større grad enn tidligere. Ikke som et alternativ til dagens personellbaserte 
tjenester, men som et komplementært verktøy for å kunne ta vare på seg selv. 
 
Det anbefales at omsorgsboligen blir utstyrt med et sikkerhetsalarmsystem som kan ta i bruk 
fallalarm, gps-teknologi, døralarmer og som er tilknyttet kommunens journalsystem. 
 
Vurdering:  
 
Hvilket ansvar kommunen skal ta for møblering, og om det legges opp til mer omfattende 
bruk av velferdsteknologi, avgjør hvordan administrasjonen jobber videre med saken. Under 
følger et estimat på omkostninger. 
 
Møbler i alle fellesarealer, inkludert kontor for personal.  kr  280 000 
Løsøre slik som kjøkkenutstyr, gardiner, duker m.m.   kr    90 000 
Hvitevarer og Tv       kr    55 000 
Sikkerhetsalarm, ikt-utstyr (inkluderer ikke ev. abonnement) kr    58 000 
 
Totalt         kr 483.000 
 
 
Midler til dette er ikke lagt i årets budsjett og administrasjonen må eventuelt se på muligheter 
for finansiering. Med Hovedutvalg for drifts godkjenning vil saksbehandler innhente anbud 
for videre politisk behandling. 
Investeringen hensyntas ved kalkulering/beregning av husleie.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Arthur Gipling Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/847    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
LÅN TIL VIDEREUTLÅN - STARTLÅN  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune søker Husbanken om et tilleggslån på kr 25.000.000,00 
(tjuefemmillionerkroner) for videreutlåning til Sta rtlån i 2013.  
 
 
 
Saksopplysninger:  
 
I budsjettet for 2013 vedtok kommunestyret å låne kr 10.000.000,00 i Husbanken til 
videreutlåning av Startlån i 2013. Av dette er det pr. 15.07.2013 utbetalt kr 7.691.193,00 
fordelt på 16 lånesøknader.  
 

 
 
I tillegg til dette har Frøya kommune pr. 15.07.2013 i alt 41 søknader på til sammen kr 
16.574.000,00. Under forutsetning av at Husbanken innvilger omsøkte tilleggslån, så vil 
disse søknadene bli innvilget. 
 



Vurdering:  
 

Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder - 
Frøya
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Menn 0-17 år 475 484 489 633 781

Menn 18+ 1759 1782 1812 2220 2811

Kvinner 0-17 år 466 477 484 592 745

Kvinner 18+ 1669 1675 1696 1929 2356

Totalt 4369 4418 4481 5374 6693

2012 2013 2014 2025 2040

 
 
Ved utgangen av 2012 var det totalt 4369 innbyggere i Frøya kommune. Som vi ser av 
tabellen over så vil folketallet i Frøya kommune kunne øke med vel 1000 innbyggere på vel 
10 år frem mot 2025. Dette må karakteriseres som en stor økning for en kommune som Frøya 
og er helt i tråd med gjeldende boligplan for Frøya kommune. Disse utfordringene vil kreve 
god strategisk planlegging i forhold til den boligsosiale delen av plana. Frøya kommune er 
helt avhengig av startlånsmidler for å møte disse utfordringene og den økende etterspørselen 
etter bolig i tiden fremover.  
 
Av den den totale søknadsmassen på 57 søknader hittil i 2013 er 28 søkere av utenlandsk 
opprinnelse. Dette tilsvarer 50%. Det konstateres at det er stadig flere unge bosatt utenfor 
kommunen som nå ønsker seg tilbake til Frøya. Startlån som virkemiddel spiller en 
avgjørende rolle her. En annen trend er at våre utenlandske venner i større grad ser ut til å 
ønske å bygge nye hus i stedet for å kjøpe eldre hus. 
 
I 2012 lånte Frøya kommune ut knappe 20 millioner, mens det for 2013 estimeres en 
videreutlåning av startlånsmidler på 35 millioner. 
 
Dersom søknaden til Husbanken blir innvilget vil Frøya kommune ha kr 10.734.807,00 til 
videreutlåning i perioden 15.07.2013 – 31.12.2013. Eventuelle ubrukte lånemidler i 2013 
tilbakebetales til Husbanken i henhold til Husbankens retningslinjer. 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/875    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
REGLEMENT - FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR juli 2013 
 
Forslag til vedtak: 

1. Folkevalgtes arbeidsvilkår godkjennes som vist i vedlagte “Reglement for 
folkevalgtes arbeidsvilkår” datert 15.07.2013. Endringer og korrigeringer i 
tidligere reglement (sak 120/07, 140/07, 174/08, 183/08, 165/11) er innarbeidet.  

2. Alle godtgjøringer knyttes opp mot Stortingsrepresentants godtgjøring med 
virkning fra 01.05.13. Ordførerens godtgjøring fastsettes til 100 % av 
stortingsrepresentants godtgjøring, NOK 836.579 f.o.m. 01.05.13. 

3. Det nedsettes et tverrpolitisk utvalg som får til oppgave å gjennomgå hele 
reglementet på nytt. Utvalget må gjennomgå alle sider ved folkevalgtes 
arbeidsvilkår herunder møtegodtgjøring, satser for tapt arbeidsvilkår, særskilte 
tiltak for småbarnsforeldre, møtetider, folkevalgte fra øyrekka med mer. 
Rådmannen stiller nødvendig sekretærhjelp til rådighet. 

4. Utvalget får slik sammensetning:  
 

5. Rådmannen bes fremme sak om budsjettjustering i samsvar med endringene 
foran. 

 
Vedlegg: 
 

1. Forslag til reglement for perioden 01.05.13 inntil nytt reglement i henhold til pkt.2 
foreligger/er behandlet. 

2. Oversikt over ordførers godtgjøring i kommunene i Sør-Trøndelag (med forbehold 
om mulige feil). 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
  
Saksopplysninger:   
 

 



Saken tas opp fordi det synes å være et behov for å sammenstille endringer som er gjort 
gjennom ulike vedtak gjennom mange år til ett entydig reglement. Videre er det behov for å 
definere nærmere hvordan bl. a. reglene om møtegodtgjøring skal tolkes, og om en legger 
tilstrekkelig til rette for småbarnsfamiliers deltakelse i politisk virksomhet. Videre er det 
behov for å vurdere hvordan en teknisk skal definere nivået på godtgjøringene ved 
oppknytning til en fast faktor (G eller Stortingsrepresentants godtgjøring). 

Vurdering: 

I forslag til vedtak har en lagt opp til at det nedsettes et tverrpolitisk utvalg som får til 
oppgave å gjennomgå alle sider ved folkevalgtes arbeidsvilkår. Etter hva en kan se er det ca 
10 år siden sist dette ble gjort. Det er hensiktsmessig at en slik gjennomgang gjøres av en 
tverrpolitisk gruppe all den tid reglementet vil være gjeldende likt for alle folkevalgte.  

Det kan virke litt spesielt å ta stilling til oppknytning til en annen faktor enn G før utvalget 
starter sitt arbeid. Dette begrunnes imidlertid med at det er viktig å ta hensyn til utviklingen i 
bl.a. ordføreres godtgjøring fortløpende enten det er snakk om små eller større endringer. 
Hvis et behov for å justere godtgjøringen blir oversett over tid, vil diskusjonen i en slik sak 
ofte kunne få en annen karakter enn en sak om å sikre også folkevalgte en normal 
lønnsendring i tråd med den generelle lønnsutviklingen i samfunnet. 

Det er ikke lett å se i dag hva som i sin tid lå til grunn for at ordførerens godtgjøring skal 
være 8,75 G, utover at det synes å være en “passende” godtgjøring. Det er ingen logisk 
sammenheng mellom grunnbeløpet i folketrygden og politisk godtgjøring. Tidligere var det 
ikke uvanlig å knytte folkevalgt godtgjøring opp mot lønnsnivået for ledere i 
administrasjonen, men etter at en fikk total fri lokal lønnsfastsettelse bl.a. for ledere har dette 
ikke lenger vært hensiktsmessig. KS har i en periode anbefalt kommunene å knytte 
politikergodtgjøringen opp til stortingsrepresentants godtgjøring. I dag er det etter hva en kan 
se 10 kommuner i Sør-Trøndelag som har en slik oppknytning (jfr. vedlegg). I forslag til 
vedtak har en lagt til grunn en tilsvarende løsning. Dette tilsvarer en godtgjøring pr. 01.05.13 
på NOK 836.579 mens dagens ordning med 8.75 G tilsvarer en årlig godtgjøring på NOK 
745.893. 

I vedlagte forslag legges det til grunn at medlemmene av kommunestyret og hovedutvalg 
deltar i ordningen IKT for folkevalgte/ «papirløse politikere». Det innebærer at alle 
saksdokumenter mottas elektronisk. Kommunen stiller IPAD til disposisjon for alle faste 
representanter og til utlån for vararepresentanter.  Godtgjøring/ driftstilskudd til dekning av 
internettabonnement hjemme har ikke vært praktisert i perioden, og det foreslås at denne 
godtgjøringen utgår som følge av dette.  
 
Av de spørsmål et utvalg bør avklare nærmere, er møtegodtgjøring til ulike møter. Denne er i 
dag definert til 0,11 % av ordførers godtgjørelse. En har foreslått at denne holdes uendret inn 
til utvalget får gjennomgått saken. Her bør en avklare om satsen skal være lik for alle møter, 
om den skal være lik uavhengig av møtets varighet og evt. andre forhold. Hvis 0,11 % av 



ordførergodtgjøring opprettholdes vil møtegodtgjøringen bli NOK 920,00 pr møte. Dette 
antas å være svært høyt sammenlignet med andre kommuner. 

 
 
 



 

Reglementet er korrigert i samsvar  med  forslagene i sak om folkevalgtes arbeidsvilkår juli 2013. 
 

• Endringene i varaordførerers godtgjøring er lagt inn i tråd med KST-
vedtak i sak 120/07/møte 27.09.07.  

• Punktene 10 a og e og presisering i varaordførerers pensjon er lagt inn i 
tråd med KST-vedtak i sak 140/07/møte 25.10.07. 

• Pkt 10c og e er korrigert i tråd med vedtak i Kst 27.11.2008 – sak nr 
174/08.  

• Pkt 5 vedrørende godtgjøring for leder av eldreråd, er tatt inn etter Kst-
vedtak av 11.12.2008.   

 
 
 
 
 
Vedlagt følger Reglement, folkevalgtes arbeidsvilkår .
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Frøya kommune 

15.07.13 
REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 
 

1. ORDFØRERS GODTGJØRELSE. 
 

Godtgjøring: 
Ordfører godtgjøring per år fastsettes lik Stortingsrepresentants godtgjøring med virkning fra 
01.05.13. Ordføreren likestilles med ansatte i Frøya kommune når det gjelder sosiale 
rettigheter. 
 
Feriepenger: 
Ordfører gis feriepengegodtgjørelse på lik linje med fast ansatte. 

 
Ettergodtgjørelse: 
Kommunestyret godkjenner at ordfører gis ettergodtgjørelse med samme beløp som 
ordførergodtgjørelsen for inntil 3 måneder. 
Forutsetningene for ettergodtgjørelse er at ordfører ikke går tilbake til sin ordinære stilling før 
avsluttet valgperiode og at avgått ordfører ikke har annet arbeidsforhold i de tre månedene. 
Avgått ordfører skal ellers stille seg til rådighet for egnede tjenester for kommunen i tiden for 
ettergodtgjørelse. 
 
Pensjon: 
Ordfører skal ha rett til pensjonsordning på lik linje med fast ansatte. 

 
Sykelønnsordning: 
Ordfører skal ha rett til sykelønnsordning på lik linje med fast ansatte. 
 
Ytelser etter hovedtariffavtalen kap. 1. § 10: 
Ordfører skal ha rett til ytelser etter hovedtariffavtalen kap. 1. § 10. 

 
     Telefongodtgjørelse: 
      Ordfører har mobiltelefon til disposisjon der kommunen betaler alle utgifter.   

2. VARAORDFØRERS GODTGJØRELSE 
 

Varaordfører ytes en årlig godtgjørelse på 20 % av ordførerens godtgjørelse per år. 
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Godtgjøringen skal dekke ivaretakelse av ordførerens lovpålagte plikter i ordførerens fravær, 
herunder ferieavvikling og kortere sykdomsfravær. 
 
 
Når varaordføreren etter særskilt vedtak i formannskap overtar alle ordførerens gjøremål, 
herunder kontortid, for kortere eller lengre tid, utbetales full ordførergodtgjøring. 
 
Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden. 
 

Telefongodtgjørelse: 
Varaordfører har mobiltelefon til disposisjon der kommunen betaler alle utgifter.  
 
 

3. FORMANNSKAPSMEDLEMMENES GODTGJØRELSE: 
 

Formannskapsmedlemmer, unntatt ordfører og varaordfører, får en årlig godtgjørelse 
tilsvarende 11,4% av ordførerens godtgjøring med virkning fra 01.05.13. 
 
Godtgjørelsen forutsetter en oppmøteprosent i formannskapet på minst 80. Ved lavere 
oppmøte reduseres godtgjøring tilsvarende prosent oppmøte i forhold til 100%. 

 
      Varamedlemmer som har en oppmøteprosent i formannskapet på over 20 i løpet av året, får  
      omregnet sin godtgjørelse som prosentandel av faste medlemmers godtgjørelse. 
 
      Varamedlemmer med mindre oppmøteprosent enn 20 i løpet av året, får godtgjørelse per  
      møte i tråd med reglementes pkt. 7. 
 

Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden.  
 
Formannskapsmedlemmene mottar vanlig møtegodtgjørelse for deltakelse i kommunestyret 
og andre komiteer og utvalg.  
 
Telefongodtgjørelse:  
Formannskapsmedlemmene, unntatt ordfører og varaordfører, tilståes kr. 5.000,- pr. år.  
 

4. HOVEDUTVALGS- OG OPPOSISJONSLEDERS GODTGJØRELSE. 
 

Hovedutvalgslederne får en årlig godtgjørelse tilsvarende 9,2% av ordførers godtgjøring pr. år   
med virkning fra 01.05.13.  
 
Opposisjonsleders godtgjøring settes lik hovedutvalgsledernes godtgjørelse hvis hun/han ikke  
mottar godtgjørelse som formannskapsmedlem eller hovedutvalgsleder. 
 
Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden. 
 



 

Reglementet er korrigert i samsvar  med  forslagene i sak om folkevalgtes arbeidsvilkår juli 2013. 
 

Hovedutvalgsledere og opposisjonsleder mottar vanlig møtegodtgjøring for deltakelse i 
kommunestyret og andre komiteer og utvalg. 

 
Telefongodtgjørelse:  
Hovedutvalgslederne og opposisjonsleder tilstås kr. 5.000,- pr. år. 

 
 

5. VARAORDFØRER, HOVEDUTVALGS- OG OPPOSISJONSLEDERS 
GODTGJØRELSE DERSOM DE INNEHAR FLERE VERV MED FAST 
GODTGJØRING. 

 
  Dersom varaordfører også er hovedutvalgsleder, utbetales varaordførergodtgjørelsen pluss  
  5,1% av ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder. 
 
  Dersom formannskapsmedlem er hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder, utbetales  

 godtgjørelsen som formannskapsmedlem pluss 5,1% av ordførergodtgjørelsen for vervet  
som hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder.    

   
 

6. LEDERE AV ANDRE NEMNDERS GODTGJØRELSE: 
Leder kontrollutvalget                  1,8 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13   
Leder brukerutvalget                    0,9 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13 

     Leder av eldrerådet                       0,9 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13 

7. KOMMUNESTYRE-  OG UTVALGSMEDLEMMERS GODTGJØRELSE. 
 

Møtegodtgjørelse settes til NOK 820,00 per møte med virkning fra 01.05.13.  
 

8. ANDRE BESTEMMELSER. 
 
     Befaringer  
     Samme godtgjøring som for møter gis også for befaringer. Unntatt er befaringer som går inn    
     i møteberegningen.    
 
     Kurs og konferanser. 
     Ved kurs og konferanser utbetales ingen møtegodtgjørelse. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes  
     dersom dette er godkjent på forhånd. 
 
      Korttidsutvalg. 
      Medlemmer av utvalg m.v. som nedsettes av politisk organ for å utføre bestemte oppdrag, gis 
      kommunale godtgjøringer etter samme regler som ombudsmenn. 
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9. ANDRE BESTEMMELSER. 
 

Varaordfører, formannskap, hovedutvalgsledere og opposisjonsleder 
 
Tap av inntekt og påførte utgifter dekkes i tillegg til den faste årlige godgjøringen. 
 

10. FELLES ARBEIDSVILKÅR: 
 

Vederlag for tapt arbeidsfortjeneste: 
a.  For folkevalgte som får tap i arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv, dekker     
    kommunen dette tapet på grunnlag av arbeidsattest fra arbeidsgiver. Godtgjørelsen skal  
    dekke trekk i lønn og tapte feriepenger 
 

For lønnstakere kan det inngås avtale med vedkommendes arbeidsgiver om at den ansatte 
utbetales full lønn under deltakelse i folkevalgte møter, og at Frøya kommune refunderer 
arbeidsgivers lønn- og sosiale utgifter direkte til arbeidsgiver etter samlet krav.  
 
Denne ordningen gjennomføres også for politikere ansatt i Frøya kommune. Jfr. Frøya    

     kommunes permisjonsreglement. 
 

b.  Hjemmeværende, studenter, frilansere og lignende som får ulegitimert tap av inntekt p.g.a. 
kommunale verv, får uten attest, dekt dette tapet med kr 1000,- per møte per dag.  

 
Tapt arbeidsfortjeneste for studenter og hjemmeværende utbetales for møter på dagtid. 
Er møtetid pluss reisetid mindre enn 4 timer, utbetales halvt vederlag. 

 
c. For å få dekket inntekts-tap i forbindelse med møter eller reisefravær, er det et vilkår at den 

folkevalgte har hatt et reelt tap som skal erstattes. Dette gjelder både lønnstakere og 
selvstendig næringsdrivende.  

 
d. Ved endring av bosted i valgperioden for lærlinger og studenter, dekkes reiseutgifter i 

fastlands-Norge på rimeligste måte. 
 
e.  Selvstendige næringsdrivende gis dekning for sitt inntektstap pr. dag tilsvarende dokumentert 

brutto næringsinntekt for siste år, begrenset til ordførers årlige godtgjørelse dividert med 260. 
For nyetablerte foretak skal næringsinntekt dokumenteres ved revisorbekreftet 
omsetningsoppgave. For nyetablerte foretak, som ikke kan dokumentere sin næringsinntekt, 
skal ordførers årlige godtgjørelse legges til grunn som næringsinntekt, første året. 

 
f.  Tilsatte i offentlig virksomhet eller andre som ikke blir trukket i lønn under fravær for å 

ivareta kommunale verv, får ikke vederlag for tapt arbeidsinntekt.  
 
g.   Dersom de politiske partiene ønsker å trekke ut enkelte personer til fellesmøter og/eller 

drøftinger i kommunal regi, og disse personene virkelig deltar, refunderer kommunen tapt 
arbeidsfortjeneste fullt ut etter regning. 
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Slik frikjøp av medlemmer skal først godkjennes av partiets gruppeleder i kommunestyret og 
deretter endelig godkjennes av ordføreren. Skriftlig melding sendes rådmannen. 

 
h.  Folkevalgte kan fraskrive seg godtgjørelser de oppebærer i kraft av sine tillitsverv.  
 

11. VEDERLAG FOR UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID. 
 

a. Folkevalgt som har omsorg for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får etter regning 
dekt utgifter til tilsyn og pleie med kr 50,- per time. 

 
Legitimerte utgifter utover denne satsen kan imøtekommes ved søknad. 
 

     Ektefelle/samboer og eldre søsken tilstås ikke godtgjørelse. 
 

b. Refusjon utbetales direkte til den personen som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den 
folkevalgte er fraværende. 

 
c. Feriepenger: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er fraværende, 

opparbeider ikke rett til feriepenger.  
 

d. Pensjon: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er fraværende, 
opparbeider ikke pensjonspoeng.  

 
e. Sykelønnsordning: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er 

fraværende, opparbeider ikke rett til sykepenger.  
 

f. Hovedtariffavtalens kap 1, § 10: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den 
folkevalgte er fraværende, opparbeider ikke rett på slike ytelser. 

 

12. REISEREGULATIV. 
 
Godtgjørelse utbetales etter det til enhver tid gjeldende reiseregulativ som gjelder for kommunalt 
fast ansatte. 
 
Reisene må være mest mulig samordnet, både av økonomiske og miljømessige hensyn. 
 
Folkevalgte bosatt i øyrekka tilstås kostgodtgjøring etter Statens reiseregulativ § 9 der summen 
av reise- og ventetid før og etter møtene oppfyller tidskravene i pkt 2.1. og 2.2. 
 

13. TELEFONGODTGJØRELSE. 
 
Det tilstås ikke telefongodtgjørelse utover det som er nevnt ovenfor. 



 

Reglementet er korrigert i samsvar  med  forslagene i sak om folkevalgtes arbeidsvilkår juli 2013. 
 

 

14. IKT FOR FOLKEVALGTE. 
 
Medlemmer av kommunestyret og hovedutvalg deltar i ordningen IKT for folkevalgte/ 
«papirløse politikere». Det innebærer at alle saksdokumenter mottas elektronisk. Det gis ikke 
driftstilskudd til dekning av internettabonnement hjemme. Kommunen stiller IPAD til 
disposisjon for alle faste representanter og til utlån for vararepresentanter. 
 

15. KRAV 
 
Krav om tapt arbeidsfortjeneste, tilsyn/pass av barn og skyss- og kostgodtgjøring og lignende 
kan fremmes skriftlig fortløpende. Ønsker noen å samle opp krav, må de fremmes skriftlig av 
den enkelte møtedeltaker slik: 
 
 For  jan., febr., mars: Innleveres innen 01.04. – utbetales 12.04. 
 For apr., mai, juni: Innleveres innen 01.07. – utbetales 12.07. 
 For juli, august, sept.: Innleveres innen 01.10. – utbetales 12.10. 
 For okt., nov., des.: Innleveres innen 15.12. – utbetales 31.12. 
 

16. TOLKNINGER 
 
Tvil om tolkning av reglementet skal legges fram for formannskapet. 





 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/201    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Hovedutvalg for drift 
Kommunestyret 
 
 
RUTETILBUD I ØYREKKA  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Det vises til møtereferat/innstilling fra Trafikkrådet i Frøya når det gjelder endring av AtB 
sitt ruteforslag for nytt rutetilbud til øyrekka i forbindelse med ny konsesjonsperiode fra og 
med 2014. 
Kommunestyret slutter seg til Trafikkrådets innstilling og ber om at de endringer som 
foreslås, bygges inn i det nye ruteopplegget. Dette forslaget mener kommunestyret bedre 
avspeiler det behov befolkningen i øyrekka har for å få et tilfredsstillende ruteopplegg som 
ikke minst gjør arbeidspendling til Fastfrøya og reiser til/fra Trondheim enklere uten venting 
ved korrespondanse båt/buss.  
 
 
Vedlegg: 
 
Referat/innstilling fra Trafikkrådet datert 19.08.2013(møte den 31.07.2013) 
Båtruter Frøya – Øyrekken- Forslag fra AtB 
Utredning om rutetilbudet utarbeidet av AsplanViak, datert 07.05.2013 
 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
I forbindelse med ny konsesjon for drift av rutetilbudet i Øyrekka har AtB hatt dette 
sambandet ute på anbud. Det er FosenNamsos Sjø som er antatt og som skal drifte 
sambandet. Sambandet skal driftes med en ny kombibåt som har plass til 70 passasjerer og 6 
personbiler(alternativt buss/lastebil i lengde på 12 meter og 2 personbiler). I tillegg skal 
Frøyaferja forlenges og ha plass til 15 biler. 
Det nye ruteopplegget er planlagt igangsatt med nytt materiell fra 01.02.2014. 
 
Frøya kommune ønsket å gjennomgå hele ruteopplegget for evt. tilpasse ruteopplegget bedre 
til behovet og reisemønsteret for beboerne og besøkende til øyrekka. Ved vedtak i 



formannskapet de. 19.02.2013 ble det bevilget penger til dette prosjektet og AsplanViak ble 
engasjert som konsulent. Hele prosjektet ble styrt av Trafikkrådet og de har i perioden hatt 
møter med konsulent frem til endelig rapport ble fremlagt i mai 2013. 
 
Vurdering: 
 
Trafikkrådet har hatt to møter og gått gjennom rapporten og det ruteforslaget som er fremlagt 
av AtB. Første møte ble avholdt 07.06 og møtereferatet ble her utsendt til medlemmene for 
evt. å komme med merknader. Disse merknadene ble så fremlagt i et nytt møte den 31. juli 
og det ble så utarbeidet et endelig møtereferat med innstilling fra Trafikkrådet på endringer i 
ruteopplegget. 
 
Det er forsøkt fra Trafikkrådet å få til et ruteopplegg som i mest mulig grad tilfredsstiller de 
behov man har i øyrekka når det gjelder reisemønster. Det har fra Trafikkrådet vært viktig at 
korrespondanse med båt/buss skal bety ingen ventetid, slik vi opplever det i dag ved enkelte 
avganger. I tillegg har det for de reisende i Nordværa vært viktig å opprettholde enkelte 
avganger/ankomster til Sistranda noe som ikke er ivaretatt i AtB sitt forslag, hvor all 
korrespondanse øyrekka/fastfrøya skal gå via Dyrøy. Trafikkrådet har imidlertid foreslått en 
løsning hvor også Sistranda benyttes som knutepunkt og for å redusere kostnadene har man 
foreslått at enkelte ruter til Nordværa utgår i forhold til AtB sitt forslag. 
 
Det andre viktige punktet som Trafikkrådet har vært opptatt av er tidligere avganger fra 
øyrekka på morgenen og senere avganger fra Dyrøya på kvelden i forhold til AtB sitt forslag. 
 
Møtereferatet fra møte den 31.07.2013 er Trafikkrådets innstilling til kommunestyret når det 
gjelder endringer i ruteopplegget som er fremlagt fra AtB. Det er også viktig at man etter 
vedtak i Kommunestyret har møte med AtB for å få direkte fremlagt vårt forslag og de 
begrunnelser man har for dette forslaget.  
 
 
 
 
 
 















































































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  026 &01  
Arkivsaksnr.:  13/908    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
INTENSJONSAVTALE. TREPARTSSAMARBEID MELLOM FRØYA, 
TRONDHEIM OG HITRA KOMMUNER  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
Intensjonsavtalen tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
 
Intensjonsavtale dat. 01.08.13 
 
Saksopplysninger:   
 
Det er tidligere inngått intensjonsavtale mellom Frøya og Trondheim.  Den nye avtalen er 
identisk med tidligere avtale, men Hitra kommune er nå kommet med i avtalen. 
 
 
 
 
 
 
 









 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv:  004   
Arkivsaksnr.:  13/928    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
JUBILEUMSBOK FOR FRØYA KOMMUNE  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommunestyre vedtar å sette i gang et arbeid med å lage jubileumsbok for Frøya kommune. 
2. Det velges en redaksjonskomite bestående av: 

• ? (leder) 

• ? 

• ? 
3. Det innhentes tilbud på trykking når innholdet er klart.  
4. Det er en forutsetning at boka er ferdig innen det nye kultur- og kompetansesenteret åpner 17.mai 

2014. 
5. Formannskapet gis fullmakt til å anta tilbud på trykking, samt vedta hvor stort opplag boka skal ha. 

Videre gis Formannskapet fullmakt til å vedta utsalgspris. Det bør tilstrebes at salgsinntektene dekker 
utgifter til trykking. 

 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
I 1964 ble Nord-Frøya og Sør-Frøya slått sammen til en kommune – Frøya kommune. Vi kan dermed i 2014 
feire 50-årsjubileum. At nasjonen Norge fyller 200 år samme år og at nabokommunen Hitra også fyller 50 år, er 
interessant og baner veien for spennende jubileumsfeiringer. 
Smøla kommune fylte 50 år i 2010 og markerte jubileet bl.a. med å utgi ei flott jubileumsbok. Hitra kommune 
har også vedtatt å lage ei jubileumsbok. 
Smøla kommunes jubileumsbok har tittelen «I storm og stille gjennom 50 år». Boka er på 232 sider i A4-format 
og er rikt illustrert. Boka har følgende temaer/kapitler: 
 

1. Forord 

2. Jubileumshilsen fra ordføreren 

3. Scheikomiteen 

4. Kommunikasjoner 

5. 50-åra på Smøla 

6. Tilbakeblikk fra to veteraner 



7. Smølas skolehistorie 

8. Barnehagene i Smøla kommune 

9. Sanitetsforeningenes innsats 

10. Helse- og sosialtjenesten i Smøla 

11. Frostadheia 

12. Bibliotekhistorie for Smøla 

13. Sjømatnæringa 

14. Næringslivet på Smøla 

15. Smølas kulturliv 

• Musikklivet på Smøla 

• Smøla musikkkorps 

• Smøla Janitsjarorkester 

• På sangens og musikkens vinger 

• En kort historie om Smøla kulturskole 

• Øyakunst og Maleloftet 

• Smøla Jeger- og Fiskeforening 

• Smøla Bridgeklubb 

16. Idrettsliv på Smøla 

17. Kirkeliv på Smøla 

18. Kommunesenteret 

19. Smøla museum 

20. Norsk myrmuseum 

21. Vannutbygging på Smøla 

22. Vindkraftkommunen Smøla 

23. Smøla kommunes våpen og flagg 

24. Ordførerkjedet 

25. Ordførergalleri 

26. Administrativ organisasjon 

27. Fakta om Smøla 

28. Eldste og yngste kommunestyre. 

Vurdering:    
 
Arbeidet med boka ble gjort uten noen form for godtgjøring og hele 34 skribenter har vært i sving. En 
redaksjonskomite på 3 personer ledet arbeidet.  
Når det har vært så mange forfattere i sving og når noen av kapitlene/temaene er nær beslektet, sier det seg selv 
at samme sak kan være nevnt i mer enn ‘en av artiklene, men da først og fremst med opplysninger som utfyller 
hverandre. 
Tittelen på Smøla kommunes jubileumsbok kunne passet godt også for Frøya kommunes jubileumsbok, men om 
vi ikke kan bruke bokas tittel, er det rådmannens oppfatning at vi godt kan dra erfaringer fra hvordan Smøla 
kommune gjennomførte arbeidet med sin jubileumsbok. 
Kostnadene på trykking var ca. 160.000, og boka hadde et opplag på 600. Av disse ble 500 lagt ut på salg til en 
pris på 250 kroner. Hele opplaget er solgt. Det skal for øvrig nevnes at Smøla kommunes jubileumsfeiring i 
2010 er bokført med et underskudd på 13.000 kroner! 
Når det gjelder billedbruk, så har Frøya kommune svært mange bilder som dekker tiden etter 1964 og fram til 
midt på 90-tallet («Gamle Frøyabilder 1 og 2» ). Med de digitale kameraenes inntog ser vi i lokalpressa og på 
sosiale medier at svært mange av våre innbyggere – og gjester – er blitt gode fotografer. Disse burde derfor få 
anledning til sende inn bilder til redaksjonskomiteen, når de forskjellige kapitler/temaer blir bestemt. 
Det er rådmannens oppfatning at en skrive- og fotodugnad vil gi mange et eierforhold til boka, og det bør være 
et viktig argument når det skal lages ei jubileumsbok. Så sier det seg selv at det som skrives og presenteres 
gjennom bilder, må ha høy faglig kvalitet. 



Når det gjelder redaksjonskomite, så bør denne bestå av 3 personer: Fortrinnsvis en med lang politisk fartstid i 
kommunen og en med lang fartstid i administrasjonen. Tredje person i komiteen bør være en med erfaring fra 
den type arbeid som prosjektet krever. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  13/987    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
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