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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21. OG 22.05.2013 OG MØTE 28.05.2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 21. og 22.05.13 og møte 28.05.13 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 21. og 22.05.13. 
Protokoll fra møte 28.05.13. 
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ØKONOMIREGLEMENT FOR FRØYA KOMMUNE  
 
 
Innstilling: 
 
Gitt at kommunestyret slutter seg til rådmannens innstilling i den sak om budsjettoppfølging og 
rapportering, skal følgende reglementer gjennomgås og legges fram til politisk behandling i løpet av 
oktober 2013: 

• Reglement for anvisning 
• Reglement for årsbudsjett 
• Reglement for delegering av budsjettmyndighet 
• Reglement for over- og underskudd 
• Reglement for tap på fordringer 
• Reglement for investeringsprosjekt 
• Reglement for årsavslutning 
• Reglement for startlån. 

 
I tillegg må følgende gjennomgås: 

- Rutiner som er påpekt av revisjonen i forbindelse med behandlingen av finansreglementet må 
legges fram til politisk behandling. 

- Gjennomgangen må sees i sammenhang med rullering av delegasjosreglementet. 
- De ulike reglementene samles i ett økonomireglement hvori finansreglementet, 

innkjøpsreglementet og reglement for budsjettoppfølging og rapportering inngår som egne 
kapitler. 

Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
Den 08.12.11 behandlet kommunestyret som sak 206/11 ”Nytt økonomireglement for Frøya kommune”. Det ble  
gjort slikt vedtak: 
 
”Vedtak: 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 

Kommunestyret ber administrasjonen jobbe videre med nytt økonomireglement slik at endringene kommer bedre 

fram, og konsekvensene av disse endringene blir synliggjort for kommunestyret. 

Videre arbeid med nytt økonomireglement må sees i sammenheng med rullering av delegasjonsreglementet. 

 

Enstemmig.” 

 

Saken ble fremmet under et visst tidspress og en kan i ettertid se at det burde vært brukt noe mer tid på saken. 
Vedtaket fra desember 2011 er ikke fulgt opp administrativt,  noe rådmannen har beklaget overfor 
kommunestyret. 
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Det reglementet som ble foreslått vedtatt, var egentlig en samling på 12 reglementer og 1 rutinebeskrivelse.  
 
Reglementene var maler utarbeidet av NKK (Norsk kemner- og kommunekassererforbund). Til sammen er de 
ment å utgjøre et fullstendig økonomireglement. 
 
Kommunestyret har i sak 87/10 gjort følgende vedtak: 
Vedtak: 

Utarbeidet forslag vedtas som Reglement for finansforvaltning for Frøya kommune. 

Rutiner som er påpekt av revisjonen må gjennomgås og legges fram for politisk behandling. 

Enstemmig 

Bakgrunnen for endringene i finansreglementet var forskriftsendringer. Saken ble lagt fra etter råd fra Aeon 
Grieg Investor AS. Finansreglementet er et av de tolv reglementene nevnt over. Ennå gjenstår 
”Rutiner som er påpekt av revisjonen må gjennomgås og legges fram for politisk behandling” 
Videre har kommunestyret den 26.04.12 i sak 50/12 gjort slikt vedtak: 
 
Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar nytt innkjøpsreglement og nye rutiner for innkjøp. Nytt innkjøpsreglement og nye 

rutiner for innkjøp ivaretar Lov om offentlige anskaffelser. 

 

Nytt reglement og rutiner for innkjøp ivaretar dagens krav til etikk, miljøvennlighet, universell utforming og 

arkivering. 

 

Kommunestyret vedtar i denne sammenheng følgende presiseringer når det gjelder anbuds -og 

tilbudsutlysninger: 

1. Frøya kommune skal kunngjøre alle anskaffelser over kr 500.000,- eks. mva. i Doffin-basen ihht. 

nasjonal grenseverdi i Lov om offentlige anskaffelser. 

2. I tillegg til kunngjøring i Doffin-basen skal anbuds –og tilbudsutlysninger kunngjøres på kommunens 

hjemmeside. 

 

Nytt innkjøpsreglement og nye rutiner for innkjøp gjøres gjeldende fra den dato kommunestyret gjør sitt 

vedtak.” 

 
Vurdering: 
 
Rådmannen legger til grunn at revidert finansreglement (kst-sak 87/10) er tjenlig og ikke trenger ytterligere 
revidering pr. dd. Videre antas innkjøpsreglement og nye rutiner for innkjøp å være av så vidt ny dato, at de 
fremdeles er tjenlige. I tillegg fremmer rådmannen parallelt med foreliggende sak, sak om nytt reglement for 
budsjettoppfølging og rapportering i Frøya kommune. Gitt at kommunestyret slutter seg til rådmannens 
innstilling i den saken, vil følgende reglementer ha behov for gjennomgang dersom en legger malene gra FKK til 
grunn: 

• Reglement for økonomiplan 

• Reglement for anvisning 

• Reglement for årsbudsjett 

• Reglement for delegering av budsjettmyndighet 

• Reglement for over- og underskudd 

• Reglement for tap på fordringer 

• Reglement for investeringsprosjekt 

• Reglement for årsavslutning 

• Reglement for startlån. 
I tillegg må følgende gjennomgås: 

- Rutiner som er påpekt av revisjonen i forbindelse med behandlingen av finansreglementet må legges 
fram til politisk behandling. 

- Gjennomgangen må sees i sammenhang med rullering av delegasjosreglementet. 
- De ulike reglementene samles i ett økonomireglement hvori finansreglementet, innkjøpsreglementet og 

reglemet for budsjettoppfølging og rapportering inngår som egne kapitler. 

Det arbeidet som er skissert over er relativt omfattende og krever noe tid. Rådmannen ønsker å organisere 
arbeidet gjennom en arbeidsgruppe med økonomisjefen som leder. Selv om det har gått altfor lang tid siden 
saken sto til behandling i kommunestyret, ber en om at frist for gruppen til å levere sitt forslag settes til 01.10.13 
med tanke på behandling i formannskap og kommunestyre i oktober. 
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REGLEMENT FOR BUDSJETTOPPFØLGING OG RAPPORTERING  
 
 
Innstilling: 
 
Vedlagte forslag til Reglement for budsjettoppfølging og rapportering i Frøya kommune godkjennes og 
innarbeides i kommunens økonomireglement som eget kapittel, jfr, annen sak i dagens møte. 
 
Vedlegg: 
 
Forslag til reglement for budsjettoppfølging og rapportering i Frøya kommune. 
 
Saksopplysninger:  
  
Det vises til egen sak om økonomireglement for Frøya kommune som fremmes i dagens møte. Foreliggende 
reglement forutsettes tatt inn i økonomireglementet dersom kommunestyret godkjenner det. 
 
Vurdering: 
 
Det foreslåtte reglementet er helt i samsvar med mal fra NKK,men er tilpasset at Frøya kommune ikke har 
innført balansert målstyring. Saken fremmes da en har oppfattet at kommunestyret har viet budsjettoppfølging g 
rapportering særlig oppmerksomhet når det gjelder enkeltheter i økonomireglementet. 
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ANG INNLØSNING AV EIENDOMMEN GNR 21 BNR 22 SOLTUN  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune takker nei til tilbudet om å kjøpe eiendommen Soltun g.nr 21, bnr. 22 på Sistranda. 
 
Vedlegg: 
 
• Gnr 21 bnr 22 vedr tilbud på kjøp av "Soltun"  
• Gnr 21 bnr 22 notat om evt. salg av "Soltun"  
• Gnr 21 bnr 22 vedrørende tilbud på kjøp av "soltun"på Sistranda med vedlegg og kart 
 
Saksopplysninger:   
 
Sakens dokumenter tar opp mange spørsmål med tilknytning til eiendommen. Foreliggende sak drøfter kun 
spørsmålet om kommunal overtakelse av eiendommen. 
Tilbyder er Triangel Sameie Frøya. Tilbudet som er framsatt er NOK 1.500.000,00. Eiendommen er 1246,1 
kvadratmeter. Av dette ble 259,9 kvadratmeter kjøpt fra Frøya kommune for en del år siden for NOK 30,00 pr. 
kvadratmeter. 
Påstående bygninger framstår som preget av manglende ytre vedlikehold, men tak er nylig renovert. Der framgår 
ikke av sakens dokumenter hvor mange boenheter bygningen inneholder. Heller ikke går det fram hvilke 
leieforhold som eksisterer når det gjelder utleie til kontor/forretningsformål. Samlede leieinntekter opplyses for 
tiden å utgjøre NOK 20.000,00 pr. år. 
Reguleringsstatus for eiendommen opplyses å være ”allmennyttige formål.” Dette er en noe uklar status. 
Avhengig av hvordan en bruker eiendommen i framtida, kan det bli nødvendig å vurdere dette. 
Spørsmålet om kommunal overtakelse av eiendommen har versert en tid. Kommunestyret gjorde i sak 60/10 slikt 
vedtak: 
 
Frøya kommunestyre viser til brev fra Triangel Sameie Frøya vedrørende kjøp/innløsning av eiendommen 
Gnr. 21, bnr. 22 på Sistranda. 
Kommunestyre viser til dette er en eiendom i sentrum som vil være interessant for kjøp med tanke på å få 
sanert eiendommen, for ikke minst å bedre avkjørselforholdene til Sistranda barnehage, samt kryssing av 
riksvegen for myke trafikkanter i samme område.  
Kommunestyre vil ut fra ovenstående inngå forhandlinger med eier av 21/22 om kjøp av eiendommen. Som 
forhandlingsutvalg oppnevnes Ordfører og Rådmann. Forhandlingsresultatet med forslag til kjøpekontrakt 
fremlegges til kommunestyret for behandling og evt. godkjenning. 
 

Enstemmig. 
 

Etter dette ble saken på ny fremmet for formannskapet som i sak 146/10 09.11.2010 gjorde slikt vedtak: 
 
Formannskapet synes framlagte kjøpesum er urimelig høy og vedtar å gå i nye forhandlinger med hele styret 
i Triangel Sameie Frøya. 
 
Enstemmig 
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Vurdering: 
 
Det ser ikke ut til at det er ført forhandlinger etter dette. 
 
Det er viktig å understreke at prosessen i 2010 hadde som eneste hensikt å evt. anskaffe eiendommen for å 
sanere den. I foreliggende sak er det brakt inn spørsmål om å bevare eiendommen som boligeiendom. Det blir da 
en helt annen sak med prinsipielle spørsmål om hvorvidt kommunen skal engasjere seg i saken. 
Når det gjelder innløsning av eiendom er det hensiktsmessig å skille mellom innløsning som er nødvendig og 
innløsning som er ønskelig, men ikke for enhver pris. Det blir derfor ikke riktig å sammenligne prisen på 
innløsning som er helt nødvendig for å tilrettelegge for overordnede samfunnsmessige interesser med prisen på 
eiendom hvor innløsning kan være ønskelig, men slett ikke nødvendig av hensyn nevnt over. I foreliggende sak 
kan innløsning være ønskelig for å få best mulig trafikale løsninger, men en kan også utmerket  godt ”leve med” 
situasjonen slik den er. Dette under forutsetning av at de tiltak som tidligere er avtalt (autovern og flytting av 
inngangsparti og adkomst)gjennomføres. 
I brev datert 02.05.13 vises det til at på en befaring i uke 17 inneværende år ble lansert en ide om at nåværende 
bygningsmasse på eiendommen burde rives og at ny bygning kunne oppføres 5 meter lenger øst. En slik løsning 
bør kommunen under ingen omstendigheter delta i. Dette vil praksis si at tomta til et nytt bygg vil koste NOK 
1.500.000,00  pluss rivningskostnader. Anslår en disse til NOK 150.000,00  vil kvadratmetersprisen på tomt for 
ny bygning bli NOK 1.324,13. En minner igjen om at 259,1 av disse kvadratmeterne ble overdratt til Triangel 
Sameie for NOK 30,00 for noen år siden. 
Rådmannen vil frarå at kommunen går til anskaffelse av eiendommen. Det bør ikke være aktuelt for kommunen 
verken å restaurere nåværende bygning eller bygge nytt på eiendommen etter at påstående bygningsmasse er 
revet. Dersom en har behov for arealer til bolig/boliger, vises det til at Beinskaret boligfelt har betydelige og 
langt bedre arealer til formålet.   
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KOMMUNALT EIRSKAP - EIERSKAPSSTRATEGI  
 
 
Innstilling: 
 
1. Frøya kommunestyre vedtar fremlagt forslag til eierskapsstrategi for Frøya kommune. 
2. Det opprettes et utvalg på 3 personer som ferdigstiller eierskapsmelding for Frøya kommune. 

Utvalget består av 2 politikere og 1 fra administrasjon. 
Eeieskapsmelding utarbeides ut fra Eierskapsstrategi for Frøya kommune kap. 3. 

3. Eierskapsmelding ferdigstilles innen 1.10.2013 og fremlegges for politisk behandling i oktober 2013. 
 
Vedlegg: 
 
1. Eierskapsstrategi for Frøya kommune 2013 
2. Oversikt over aksjer og andeler (Note 5 i regnskap 2012) 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune er eier i en rekke selskaper og dette eierskapet fremkommer i årsregnskapet i note 5 – Aksjer og 
andeler i varig eie, som følger som vedlegg til saken. 
 
Samtidig legges fram et utkast til eierstrategi for selskapene. Denne strategien baserer seg på de tilrådninger som 
fremkom i rapporten fra Kommunal- og Regionaldepartementet – 85 tilrådningar for styrkt eigenkontroll i 
kommunane, spesielt del 11 som omhandler selskapskontroll og del 13 hvor tilrådning om selskapskontroll 
fremkommer. 
 
I KRD`s tilrådninger heter det bl.a.: 
”I tillegg til den kontrollen som selskapa sjølve driv, er kommunane pålagde å drive kontroll overfor selskapa 
sine. Selskapskontroll går ut på å vurdere i kva grad kommunen si eigarstyring og verksemda i selskapa er i tråd 
med vedtektene til selskapet og med vedtaka og føresetnadane til kommunestyret. 
 
Selskapskontroll er ei obligatorisk oppgåve for kontrollutvalget, jf. Kommunelova § 77 nr. 5: ”Kontrollutvalget 
skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunenes interesser i selskap 
m.m.” Ein reiskap i selskapskontrollen er det vide innsynet som kommunelovea § 80 gir for kontrollutvalget og 
revisor i kommunalt åtte selskap, sjå nærare nedenfor. 
 
Selskapskontroll er ei lovfesta kontrollform som samspelar med eigarstyringa elles. Kontrollutvalet har gjennom 
selskapskontrollen ei sentral rolle overfor kommunen sine aktiviteter som eigar. Utanom selskapskontrollen er 
eigarrolla i liten grad regulert i lov eller forskrift. Det er derfor opp til kommunane og kommunesektoren sjølv å 
finne fram til gode måtar å handtere den store eigarskapen på.” 
 
Selskapskontroll kan skje gjennom eierskapskontroll og gjennom forvaltningsrevisjon. 
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Eierskapskontroll er definert som kontroll om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i 
samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Denne kontrollforma er ikke dyptgående og gjelder 
egentlig ikke selskapet, men utøvelsen av eierstyringen. 
 
Forvaltningsrevisjon er en dyptgående kontroll av selskapet, jfr. revisjonsforskriftens § 7. Et eksempel på 
forvaltningsrevisjon av selskapet kan være å kontrollere at selskapet følger reglene om offentlig anskaffelse. 
Forvaltningsrevisjonen rommer mye, og kontrollutvalget har derfor et stort spekter av tema å velge mellom når 
det er snakk om forvatningsrevisjon av selskap. 
 
Kontrollutvalget har behandlet dette med selskapskontroll i flere saker, bl.a. i sak KU-32/2010, hvor det ble 
fattet slikt vedtak: 
”Kommunestyret ber rådmannen om at arbeidet med utarbeidelse av eierstrategi/ eierskapsmelding gis prioritet. 
Eierskapsmelding/eierstrategi inneholdende retningslinjer for eierstyring og formål med det enkelte selskap 
fremmes for kommunestyret innen utgangen av inneværende kommunestyreperiode.” 
 
I møte 16.6.2011 behandlet kontrollutvalget som sak 17/11 – Vesentlighet – selskapskontroll, hvor det ble fattet 
følgende vedtak: 
”Sekretariatet bes merke seg kontrollutvalgets innspill til vesentlighets- og risikovurderinger av kommunens 
eierskap, og ber om å bli forelagt en ferdig analyse innen utgangen av valgperioden.” 
 
Det vises for øvrig til sak KS-4/11 med følgende vedtak: 
«Kommunestyret ber rådmannen om at arbeidet med utarbeidelse av eierstrategi/eoerskapsmelding gis prioritet. 
Eierskapsmelding/eierstrategi inneholdende generelle retningslinjer for eierstyring og formål med det enkelte 
selskap fremmes for kommunestyret innen utgangen av inneværende kommunestyreperiode.» 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen har med bakgrunn i KRD`s rapport utarbeidet en eierstrategi, som et utgangspunkt for å utarbeide 
eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen forutsettes å si noe om det enkelte selskaps organisering, type, 
omsetning, kapital, eiere, styre samt en risiko- og vesentlighets-vurdering. 
 
I tillegg må det i eierskapsmeldingen vurderes om alle kommunens realverdier skal tas inn og vurderes. 
Realverdiene kan grovt deles inn i 3 kategorier: 
- Eierskap i bedrifter/selskaper 
- Bygninger, eiendommer, anlegg og tomter 
- Infrastruktur innen vann og avløp 
 
Kontrollutvalget ba om at eierskapsmelding ble fremlagt før utløpet av forrige valgperiode. Dette ble dessverre 
ikke fulgt opp i forrige valgperiode og er i ettertid etterlyst av kontrollutvalget og nytt kommunestyre. Med 
utgangspunkt i dette legges eierskapsstrategien fram for behandling for nytt kommunestyre. 
 
Ut fra rådmannens vurdering bør det nedsettes et utvalg som består både av politikere og administrasjonen for å 
utarbeide eierskapsmeldingen. Det bør fremgå hvilke realverdier eierskapsmeldingen bør omfatte. Utvalgets 
størrelse og sammensetning bestemmes av kommunestyret, samt at det bør settes en tidsfrist for framleggelse av 
meldingen. 
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SØKAND OM STØTTE TIL DELTAKELSE I ØYLEKENE 2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Søknaden avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjettet for 2013 ut over særskilt bevilgning på kr. 30.000,- 
og midler til støtte av lag og organisasjoner (her er innstilt på støtte på kr. 15.000,-). 
 
Vedlegg: 
 
Søknad dat. 06.05.13 
 
Saksopplysninger: 
 
Frøya har siden 1985 deltatt i Øylekene som er en idrettskonkurranse for ungdom fra 25 øyer fra hele verden. 
Frøya og Hitra er de eneste deltakerne fra Norge og ble i sin tid forespurt via utenriksdepartementet. Det var 
tidligere kultursjef Arnold Myreng som sørget for at Frøya ble et fullverdig medlem av en organisasjon der det 
er stor pågang for å bli medlem fra øyer over hele verden. 
 
Årets leker arrangeres på Bermuda og Frøya er påmeldt med 21 deltakere fordelt på fotball, svømming og golf. 
Lekene på Bermuda medfører store kostnader på den enkelte deltaker og den lokale organisasjonen ”IGA Frøya” 
søker derfor om et tilskudd fra kommunen på kr. 30 000 for å redusere kostnadene for den enkelte utøver. 
 
Øylekekomiteen mottar kommunalt tilskudd på kr. 30 000 pr. år. Penger som går til å betale medlemskap samt å 
delta på generalforsamlinger. Dette er for øvrig samme beløp Hitra kommune bevilger. Hitra kommune bevilget 
forøvrig kr. 100 000 ekstra i 2011 og har gitt et ekstra tilskudd på kr. 70 000 i 2013.  
 
Dette er første gang den lokale komiteen søker om ekstra tilskudd. 
 
Vurdering: 
 
For idrettsutøvere på Frøya er Øylekene den eneste arena for internasjonal deltakelse med unntak av landslag. 
Gjennom Øylekene får idrettsutøvere muligheten til å bli kjent med folk fra andre øysamfunn og knytte vennskap 
med folk fra andre nasjoner. Frøya har deltatt i de fleste lekene og deltakelsen har blitt finansiert gjennom 
egenandeler samt sponsormidler fra næringslivet. 
 
Øylekene har sitt eget lokale styre, men har nå gått inn som en naturlig del av Frøya idrettsråd. Dette etter 
idrettsrådets eget ønske.  
 
Kulturetaten har sekretærfunksjonen for IGA Frøya på samme måte som for Frøya Idrettsråd og Frøya 
Ungdomsråd. Frøya kommune har mottatt en forespørsel fra styret i IGA om å komme til Frøya for å holde sitt 
vårmøte 2014. Dette vil i så fall være en flott mulighet for både idretten og politisk nivå å få en innføring i hva 
Øylekene er og hva kommunen kan utvikle sitt medlemskap til å bli. 
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Øylekekomiteene fra Frøya og Hitra har innledet et samarbeid og vil i løpet av året sammen søke annen offentlig 
støtte samt se på hva sentrale idrettsorganisasjoner kan bidra med. Dette for å lette belastningen for den enkelte 
deltaker. 
 
Øylekene har også søkt på kommunalt tilskudd til lag og organisasjoner og er fra administrasjonen innstilt med 
kr. 15 000.  
 
Tilslutt kan nevnes at to nye idretter har organisert seg på Frøya, idretter som ønsker å trene mot deltakelse i 
neste Øylekene i 2015 på Jersey. Dette gjelder Frøya Volleyballklubb og Frøya Bueskytterklubb som er under 
etablering. 
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DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet fordeler drift- og aktivitetstilskudd til frivillige lag og organisasjoner i 2013 som følger: 
Post  1 640 231 4701  kr. 300 000 
 
SØKER TYPE AKTIVE 

MEDL. 
TILDELT 

Idrett:    
Frøya IL Allidrett 445 100 000 
Mausund IL Allidrett 105   22 000  
Frøya Fotballklubb Fotball 260   25 000 
NMK Frøya Motorsport 165   25 000  
Frøya og Hitra Taekwon-do Taekwon-do 32     9 000 
IGA Frøya – Øylekene Øylekedeltakelse 23    15 000 
Frøya Sportsdykkerklubb Dykking 61      5 000 
Frøya Padleklubb Padling 35      1 000 
Grendalag:    

Dyrøy Grendalag Allment       7 000 
Skjønhals Kretslag Allment       7 000 
Bogøy Velforening Allment       7 000 
Nesset Grendalag Allment       7 000 
Sørburøy Velforening Allment       7 000 
Valen Grendalag Allment       7 000 
Sula Grendalag Allment       7 000 
Titran Grendalag Allment       7 000 
Uttian Grendalag Allment       7 000 
Andre:    

Frøya Turlag Folkehelse       9 000 
Frøya Teaterlag Terater/revy       9 000 
Folkeakademiet Frøya Kulturformidling       1 000 
Stiftelsen Norddyrøy slip Kulturminne       1 000 
Frøya Seniordans Dans       1 000 
Mausund Seniordans Dans       1 000  
Frøya Band Renuinon Arrangør       5 000 
Sangkoret Havdur Kor       2 000 
Sistranda Mannskor Kor       2 000 
Hitra og Frøya Hundeklubb Interesseorg.       2 000 
Mausund Husflid og brukskunst Interesseorg.       1 000 
Frøyværingen Brukskunst/salg       1 000 
Gabriela Lukassen Musikk/språk              0 
TOTALT   300  000 
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Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
Tilskuddene er bekjentgjort i pressen samt på Frøya kommunes hjemmesider. I tilegg har vi gjennom Frøya 
frivilligsentral sendt ut både meldinger og påminninger til alle lag og organisasjoner i kommunen. 
 
Årets søknadsmasse teller 30 søknader og dette er det høyeste antallet på mange år. 
 
Årets tilskuddsbeløp er økt fra kr. 200 000 i 2012 til kr. 300 000.  
 
På bakgrunn av at formannskapet har gitt sin tilslutning til satsing på barn og unge samt folkehelse har 
rådmannen valgt å øke idrettens andel fra 65 % i 2012 til 67 % i 2013. Når det gjelder grendalagene ligger 
forslage på samme prosent som i 2012.  
 
Det er også kommet melding om at vi til høsten kan dele ut kr. 400 000 gjennom SalMar-fondet så spesielle 
tiltak vil bli innstilt der. På denne bakgrunn har rådmannen valgt å gi like beløp til grendalagene. 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen har som tidligere år prioritert idretten høyt da det er innenfor disse lagene den største aktiviteten opp 
mot barn og unge foregår. Dette er også i tråd med signalene fra formannskapet da Kvalitetsløftet innenfor 
kultursektoren ble vedtatt. Her er fokuset ”barn og unge” samt ”folkehelse”. 
 
Når det gjelder grendalaga har rådmannen valgt å legge seg på samme tilskuddsbeløp til alle. Dette ut fra at disse 
lagene gjør en stor innsats for befolkningen i grendene og deres arbeid omfatter alle aldersgrupper og ofte med 
et spesielt fokus på tilflyttere. Grendalagene er viktig for Frøya. 
 
Rådmannen har i år valgt å foreslå tildeling til alle som har søkt, da med et unntak. Grunnen til at siste søknad 
ikke prioriteres er at den ikke faller innenfor kriteriene, men denne vil kunne være aktuell ved tildeling fra 
SalMarfondet til høsten. 
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ODA FRA HAVET - SØKNAD OM STØTTE.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune ser positivt på tiltaket men har dessverre ikke avsatt midler til denne type tiltak i 2013 
og finner derfor ikke å kunne støtte dette. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad dat. 11.05.13 
 
Saksopplysninger: 
 
Oda fra havet er et forsøk på å få oppført et historisk spel på Frøya annethvert år fra 2014. Spelet er basert på tre 
bøker, ”Folket fra Spåhålet” med handling hentet fra Mausund skrevet av Vidar Oskarson som også har tatt 
initiativet til det nye spelet. 
 
Vidar Oskarson har fått med seg en erfaren kunstner, Marte Hellem fra Verdal som både bidrar med manus og 
egenproduserte sanger og melodier. 
 
Første oppsetning er planlagt i det nye kulturhuset 23-24 mai 2014, deretter skal oppsetningen flyttes til 
Mausund og gjennomføres annethvert år. Etter planene ønsker initiativtakerne å blande lokale og profesjonelle 
kunstnere etter samme modell som brukes i spellet om ”Heilag Olav” og i ”Maren” på Hitra. 
 
Gjengen bak ”Oda fra havet” søker Frøya kommune om et engangstilskudd på kr. 100 000 som er tenkt brukt til 
etablering av spelet.  
 
Vurdering: 
 
Frøya kommune har i Kommuneplanens samfunnsdel fokus på å få gjennomført Titranspelet og ev. 
Gulltransportspelet minst hvert 2. år, men dette har vist seg vanskelig da ingen har påtatt seg ansvaret for selve 
gjennomføringen. Gjennom initiativet fra Vidar Oskarson er muligheten her for å få oppsatt et lokalt spel.  
 
Et spel vil også bidra til å oppfylle et annet punkt i samfunnsdelen, ”styrke Frøya som festivalkommune”. Videre 
heter det i samfunnsdelen at det skal ”satses mer på gjestespill innen dans, teater og musikk”. For å få satt opp 
denne type forestillinger er vi helt avhengige av at privatpersoner eller organisasjoner tar rollen som ildsjeler 
 
Rådmannen ser meget positivt på initiativet som er i tråd med intensjonene i kommunens samfunnsdel, dessverre 
er det ikke midler avsatt i årets budsjett for å kunne yte det tilskuddet det søkes om. Rådmannen håper allikevel 
at tiltaket kan realiseres. 
.  
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SØKNAD FRA BELLONA OM STØTTE TIL NY HAVBRUKSRAPPORT  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune avslår søknad fra Bellona om økonomisk støtte på 25.000 kr.  
Det er ikke avsatt midler i kommunens budsjett til dette arbeidet. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Bellona om økonomisk støtte datert 18.04.2013  
 
Link til Bellonas rapport Miljøstatus for norsk havbruk, utgitt 2003:  
http://bellona.no/filearchive/fil_rapport_pc_web.pdf 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har den 18 04.2013 mottatt søknad fra Bellona om økonomisk støtte på 25.000 kr til ny rapport 
om havbruk; Et hav av muligheter. Støtten vil gå til Bellonas havbruksarbeid, produksjon og lansering av 
rapporten. Kommunen får logo i rapporten hvis de bidrar med støtte. 
 
Rapporten skal lanseres på Aqua Nor 2013 med et eget seminar og stand. De ønsker å skaffe oppmerksomhet 
rundt de mulighetene som finnes for norsk havbruksnæring og presentere noen av de løsningene de mener kan 
være premissgivende for at næringen kan gjøres på en mer bærekraftig måte.  
 
Rapporten har et budsjett på 713.000 kr. Bellonas arbeid baseres på støtte fra næringslivet og havbruksnæringen 
har gjennom mange år støttet Bellonas arbeid innenfor området havbruk. 
 
Et hav av muligheter – vil beskrive dagens utfordringer med oppdrett av laksefisk, tilgjengelige teknologiske 
løsninger og Bellonas forslag til nye framtidsrettede løsninger hvor havbruksnæring, forskningsinstitusjoner og 
politikere oppfordres til samarbeid. 
 
Vurdering: 
 
Kommunen er positiv til arbeidet som nedlegges i denne rapporten. Dette er kunnskap som griper rett inn i 
Frøyas viktigste næring – havbruket. 
 
Kommunen er ikke bestiller av rapporten, og vet heller ikke konkret hva den vil inneholde, selv om overskriftene 
er kjent. Det er ikke sikkert at det er riktig å la kommune stå som en bidragsyter i en slik rapport (logo i 
rapporten). 
 
Bellona prøver å finne løsninger for et mer miljøvennlig og bærekraftig havbruk for framtiden. Integrert havbruk 
er helt klart en del av denne utviklingen, og det er i ferd med å etableres på Frøya. 
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Bellona utga i 2003 rapporten Miljøstatus for norsk havbruk. Den var basert på et vitenskapelig faktagrunnlag 
og bidro til å rydde unna misforståelser og myter om havbruk, slik at det ble mer fokus på utfordringene. 
Rapporten har fått positive tilbakemeldinger og har vært en nyttig referansekilde.  
 
Det er ikke avsatt midler i kommunens budsjett, og har dermed ikke midler til å være med å finansiere rapporten. 
Hvis politikerne imidlertid ønsker å gi støtte, har de muligheten til dette ved å ta i bruk reserverte 
tilleggsbevilgninger. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SØKNAD OM TILSKUDD TIL PILOTPROSJEKT INNEN 
HELSESEKTOREN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Scardi AS innvilges 28,3 % støtte fra det kommunale næringsfondet, inntil kr 160 000,- til 

gjennomføring av pilotprosjekt, på bakgrunn av søknad datert 21.04.2013. 
2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 11.06.2014.  
3. Scardi AS må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom tilbudet 

ikke er akseptert innen fristen, faller tilbudet bort. 
 
Vedlegg: 
 
1. Søknad om tilskudd fra Scardi AS v/ Frank Jakobsen, datert 21.04.2013. 
2. Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret 
 
Saksopplysninger:   
 
Scardi AS ved Frank Jakobsen, søker det kommunale næringfondet om tilskudd til å gjennomføre et 
pilotprosjekt innen helsesektoren. Scardi AS ble stiftet 08.01.2012, har foretaksnr. 997 856 821 og er registert 
med adresse på Sistranda. 
 
Scardi AS har utviklet et internasjonalt helsekort. Dette er et smart-kort, der kort – innehaveren kan legge inn 
person- og helseopplysninger. Det er også utviklet en programvare som gjør det mulig for pasienten og 
helsepersonellet å kommunisere, selv om de snakker ulike språk. Dette helsekortet, som kan benyttes over hele 
verden, kan forhindre misforståelser og feilbehandling. 
 
Når en pasient oppsøker en lege med et annet språk, kan pasientens helsekort kommunisere med legens 
datamaskin ved hjelp av en ordinær kortleser. Om ikke legen har nødvendig dataprogram for å lese kortet, kan 
dette på et øyeblikk lastes gratis ned via internett. Når dataprogrammet åpner kortet, velges språkene det skal 
kommuniseres på. Via enkle valg på datamaskinen kan legen også stille pasienten spørsmål ved hjelp av et 
oversettelsesprogram, enten ved bruk av lyd eller som tekst på skjermen. 
 
Helsekortet vil gi legen en tilgang til en oversikt over pasientens helsetilstand, fra allergier og kroniske 
sykdommer til hvorvidt pasienten bruker faste medisiner. Kortet vil derfor også ha en stor nasjonal verdi, 
ettersom pasientjournaler ikke er tilgjengelig ved legebesøk i andre distrikt enn i hjemkommunen. Helsekortet 
vil i utgangspunktet selges via distributører i det enkelte land og via internett. Salgsinntektene vil bestå av 
inntekter ved salg av helsekort. 
 
Utviklingen av selve softwaren og den nettbaserte løsningen er ferdigstilt gjennom et utviklingssamarbeid med 
det Canadiske firmaet Almex Smartcard Solution Ltd. og det indiske firmaet Pryogika Smart Card Technologies 
Ltd.  
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Beskrivelse av pilotprosjektet: 
Pilotprosjektet skal gjennomføres for å teste ut helsekortenes funksjonalitet i praksis av hensyn til: 

- Systemets kompabilitet til ulike programvarer innen helsesektoren. 
- Faktisk bruk. 
- Operasjonalisering av språkkonvertorene. 
- Praktisk uttesting av hardware på legekontor, i ambulanse og på venterom. 
- Sertifisere helsekortet i henhold til personvernlovgivningen og datalagring av helseopplysninger. 

 
På grunn av at øyregionen har en stor arbeidsinnvandring, har en valgt å gjennomføre pilotprosjektet lokalt på 
Hitra og Frøya. Pilotprosjektet blir et samarbeid mellom Scardi AS, bedriftshelsetjenesten, legekontorene og 
ambulansene i de to kommunene. Legevakten i Orkdal, som har pasientkontakt fra øykommunene, vil også delta 
i prosjektet. 
 
Pilotprosjektet rettes mot de fremmedspråklige innbyggerne i kommunene. Det skal utdeles 750 helsekort til 
denne gruppen, som skal bruke helsekortet i forbindelse med sine henvendelser til helsesektoren. I tillegg skal 
venterom, legekontorer og ambulanser utstyres med nødvendig hardware og helsepersonellet skal få tilstrekkelig 
opplæring i bruk av dette. 
 
Piloten er beregnet til å ha en varighet på minimum 4 måneder, og oppstart vil foreligge umiddelbart etter at 
risiko- og sårbarhetsanalysen for prosjektet er godkjent.  
 
I finansieringsplanen til søker står det også oppført støtte fra Innovasjon Norge pålydende kr. 277 000,-. Søker 
har forklart at denne søknaden er under utarbeidelse, og vil bli oversendt Innovasjon Norge.  
 
Prosjektets totalkostnad blir oppgitt å være kr. 565 000,-. En summering av kostnadene viser at dette er 500 kr. 
for lite, i forhold til de kostnadene som er oppgitt. Av dette søkes det om kr. 160 000,- i støtte fra næringsfondet, 
dvs. 28,3 % støtte av prosjektets totale kapitalbehov. 
 

Kostnader Finansiering 
Lønn 4 mnd. 120 000,- Støtte fra kommunalt næringsfond 160 000,- 
2 datamaskiner 20 000,- Støtte fra Innovasjon Norge 277 000,- 
750 helsekort 112 500,- Egenkapital + egeninnsats  128 000,- 
12 kortlesere 10 000,- Totalt (*) 565 000,- 
2 pc kiosker 42 000,-   
2 håndholdte pad til ambulanse 50 000,-   
Utvikling og opptrykk av 
veiledningsmatr. 

50 000,-   

Husleie, internettkostnader og 
serverleie 

15 000,-   

Gjennomføring av evaluering 86 000,-   
ROS- analyse 60 000,-   
Totalt (*) 565 500,-   
* : Underdekning på kr. 500,- mellom stipulerte kostnader og finansiering. 
 
I desember 2010 fikk Ambulansevakten ved Frank Jakobsen kr. 74 000,- i støtte til utarbeidelse av Translate 
solution, som var et oversettelsesverktøy for å forbedre kommunikasjonen mellom helsearbeidere og 
fremmedspråklige. Dette arbeidet er nå ferdigstilt, og denne søknaden kan ses på som en digital videreføring av 
dette arbeidet. 
 
For nærmere opplysninger, vises det til vedlagte søknad. 
 
Vurdering: 
 
Ut fra det rådmannen er blitt gjort kjent med, har Scardi AS funnet en forretningside som kan ha et stort 
markedspotensial både på nasjonal og internasjonal basis. Flere land har vist interesse for dette arbeidet (USA, 
Canada, Tyskland, Spania, Jordan, Saudi Arabia, Ghana etc.). Før de kan begynne å selge produktet, er de 
avhengig av å gjennomføre et pilotprosjekt som omsøkt, for å teste ut konseptet.  
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Dette er et spennende prosjekt for Frøya på flere måter. I regionen (Hitra – Frøya) bor det mange 
fremmedspråklige som kan dra nytte av dette arbeidet i sitt møte med helsevesenet. Dette er også spennende 
utfra at dette er en ”ny type næring” for Frøya, på bakgrunn av at storparten av vårt næringsliv er sentrert rundt 
havbruk med avledede virksomheter, fiske og fangst. Det er også svært positivt og spennende at gründere fra 
Frøya kan vise seg interessante både på den nasjonale og den internasjonale arenaen innenfor flere næringer i 
tillegg til havbruk. 
 
Scardi AS har et styre, der følgende personer er representert (ikke opplyst i søknaden): 

- Terje Svendsen (styreleder) 
- Marco Krys (nestleder og designer) 
- Frank Jakobsen (styremedlem og daglig leder) 

 
Alle kostnadene i søknaden er inkl. mva. Årsaken til dette er at Scardi AS er registert i foretaksregisteret men 
ikke i merverdiavgiftsregisteret (se vedlegg 2). I oppsettet er det avdekket en feil på kr. 500,- i regnestykket over 
kostnader. Av hensyn til prosjektets totale kostnad, blir denne feilen ubetydelig, og kommenteres derfor ikke 
nærmere. Søknaden behandles på bakgrunn av oppgitte totalkostnad på kr. 565 000,-. Når det gjelder selve 
kostnadsoppsettet til søknaden, har rådmannen vurdert disse, og undersøkt med søker når det gjelder enkelte 
utgiftsposter. Dette gjelder spesielt det som står oppført som ”Gjennomføring av evaluering” og ”ROS-analyse”, 
for å avdekke hvorvidt det her er snakk om interne eller eksterne kostnader. Når det gjelder ”Gjennomføring av 
evaluering” er dette noe som skal gjøres av en tredjepart (et utvalg bestående av brukere, leger samt et eksternt 
konsulentfirma). Dette er dermed en evaluering som Scardi AS må betale for å få gjennomført. Risiko- og 
sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) skal også gjennomføres av et eksternt firma (Infosec Norge AS) og er derfor 
noe som påløper prosjektet eksterne kostnader. Når det gjelder kostnader til husleie, internettkostnader samt 
serverleie, kan det diskuteres hvorvidt dette er driftskostnader (og dermed ikke støtteberettiget) eller om hele 
eller deler av dette kan belastes prosjektet. Kostnadene forbundet med dette vurderes så små sammenlignet med 
totalkostnaden, at dette har liten betydning for utfallet av saken. Utover dette har rådmannen ingen ytterligere 
kommentarer til kostnadene. 
 
Slik rådmannen har forstått det på søker, samt gjennom samtale med Hans Emdahl i Innovasjon Norge (I.N), 
viser I.N. interesse for dette prosjektet. Dette vitner om at forretningsideen er spennende også ”høyere opp i 
systemet”. At flere land har vist interesse for dette prosjektet, indikerer også at mange har tro på prosjektet. Slik 
rådmannen ser det kommer denne søknaden inennfor kategorien ”nyskapende prosjekt med vekstpotensiale”, 
som både er å finne i kriteriene for støtte i tildelingsbrevet fra fylkeskommunen, samt i de lokale 
satsningsområdene til fondet (vedtatt av KST 26.04.2012). I tillegg kan dette prosjektet på sikt skape varige 
lokale arbeidsplasser, som også er å finne i de lokale satsningsområdene.    
 
I ”Regionalt Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping 2013” (utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge) står det under vedlegget ”strategiske føringer 

for bruk av Regionale utviklingsmidler”: 
”13. Unngå samfinansiering fra fylkeskommunale midler gjennom ulike kilder. Ved evt. forslag/ ønske om slik 

samfinansiering skal dette drøftes og det skal være konkrete begrunnelser for samfinansiering.” 
Utgangspunktet er altså at man skal unngå slik samfinansiering som søknaden her legger opp til. I og med at 
søknaden foreløpig ikke er mottatt av Innovasjon Norge og derfor ikke vurdert, har rådmannen i samråd med 
Hans Emdahl i Innovasjon Norge valgt å behandle denne uten å hensynta dette. Dersom Scardi AS får innvilget 
støtte fra næringsfondet må Innovasjon Norge ta stilling til dette. I utgangspunktet virket Innovasjon Norge 
positiv til en søknad fra Scardi AS på dette. 
 
Rådmannens oppfatning er at det er viktig for Scardi AS å gjennomføre dette pilotprosjektet, for å få testet ut sin 
forretningside. Dersom pilotprosjektet blir en suksess, tegner dette godt for en videre utvikling av bedriften. Det 
omsøkte beløpet på kr. 160 000,- er tilnærmet 28 % av prosjektets totalkostnad, og dermed godt innenfor det 
næringsfondet kan gi i støtte. På bakgrunn av dette innstiller rådmanen på at søknad om støtte, innvilges som 
omsøkt. 
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SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - HUSEYIN YILDIZ  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Huseyin Yldiz innvilges tilskudd fra næringsfondet i Frøya kommune med inntil kr. 50 000,- i 

etableringsstøtte på bakgrunn av søknad, datert mars 2013. 
2. Tilskuddet er gyldig til 13.06.2014. 
3. Vilkårene for tildeling må aksepteres innen 3 måneder fra tilsagnsdato. Hvis tilbudet ikke er 

akseptert innen fristen, faller tilbudet bort. 
 
Vedlegg: 
 
1. Prosjektplan/ Søknad til kommunalt næringsfond, fra Huseyin Yildiz, datert mars 2013. 
2. Artikkel fra ”www.froya.no”, datert 03.02.2013. 
3. Artikkel fra ”www.froya.no”, datert 06.02.2013. 
 
Saksopplysninger:   
 
Huseyin Yildiz er opprinnelig fra Tyrkia, og har bodd i Norge i snart 10 år. Han har jobbet innenfor 
restaurantbransjen og har med årene etablert et godt nettverk på Frøya. Han har erfart en stor etterspørsel både 
fra fremmedspråkelige og norskspråkelige på Hitra & Frøya, etter en butikk med matvarer som man ikke finner i 
vanlige matbutikker her ute. Denne etterspørselen kom klart til utrykk som følge av to artikler i ”froya.no” 
(vedlegg 2). På bakgrunn av dette, ønsker Yildiz nå å starte opp med en matbutikk som skal inneholde varer som 
ikke finnes i de tradisjonelle matvarebutikkene på Hitra og Frøya.  
 
Nødvendige investeringer før oppstart beløper seg til kr. 35 000,- og består av hyller/ inventar, kjøleskap og 
kassapparat. Utstyr utover dette er allerede på plass. Egeninnsatsen, som er ganske omfattende i startfasen, er 
beregnet til 295 timer à kr. 250,-. Oppstarten, inklusiv markedsundersøkelser og markedsføring er planlagt for 
resterende del av 2013. I tillegg til Huseyin Yildis, er Vera Yildiz engasjert i prosjektet. Trøndersk 
Kystkompetanse har bidratt i prosjektet bl.a. gjennom bistand til utforming av prosjektplan og søknad.   
 
Søker har en avtale med utleier om en rabbatert husleie de første 6 måneder. Butikken vil bli etablert i 
Næringens Hus på Sistranda. Husleien er på kr. 7 500,- de første 6 måneder og øker deretter til kr. 10 000,-. Det 
budsjetteres med en strømkostnad på kr. 4000 pr. måned. Et detaljert driftsbudsjett er under bearbeidelse. De 
første kalkylene for innkjøp av varer beløper seg til ca. kr. 35 000,- – 40 000,-. Totalbudsjettet, inklusiv 
egeninnsats beløper seg til kr. 123 750,-. Av dette søkes det kommunale næringsfondet om en støtte på kr. 
50 000,-. Under er et oppsett over kostnader og finansiering som er å finne i søknaden. 
 
Oversikt over kostnader og finansiering: 

Kostnader Finansiering 
Kostnadsart Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 
Investeringer 35 000 Kommunalt Næringsfond 50 000 
Markedsundersøkelse 5 000 Egeninnsats 73 750 
Markedsføring 10 000   
Egeninnsats 73 750   
Sum 123 750 Sum 123 750 
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For nærmere opplysninger henvises det til vedlagte prosjektplan/ søknad. 
 
Vurdering: 
 
Dette er en søknad om støtte til bedriftsetablering av en ny matvarebutikk i Sistranda sentrum. Ut ifra 
kostnadsoversikt og finansieringsplan søkes det om kr. 50 000,- i støtte, som utgjør 40 % av prosjektets totale 
kapitalbehov. Som søker beskriver, er ikke det detaljerte driftsbudsjettet ferdig utarbeidet enda. Årsaken til dette 
er bl.a. at søker avventer behandling av denne næringsfondsøknaden.  
 
Sistranda sentrum har i løpet av de siste årene fått en ny dagligvarebutikk (REMA 1000). Matvarebutikken som 
her ønskes etablert, vurderes som et nytt matvaretilbud med innhold av matvarer som ikke er å få tak i her ute 
blant eksisterende butikker. På bakgrunn av dette, og den store positive responsen fra innbyggere på Hitra og 
Frøya er det trolig et marked for en slik butikk. Samtidig vurderer rådmannen at en støtte til dette ikke vil virke 
konkurransevridende i forhold til dagens matvarebutikker på Frøya og Hitra. I tillegg er dette en positiv sak, sett 
i lys av både sentrumsutvikling av Sistranda, og for å utvide matvaretilbudet for både de norskspråklige og de 
fremmedspråklige innbyggerne på Frøya / Hitra.  
 
Trøndersk Kystkompetanse har også startet opp med sitt etablererprogram for gründere på Hitra og Frøya. Søker 
er en av de utvalgte fra Frøya som er tatt opp i dette programmet. Dette betyr at vedkommende vil få tett 
oppfølging og veiledning i startfasen så lenge vedkommende deltar i etablererprogrammet.  
   
I tildelingsbrevet fra Sør-Trøndelag fylkeskommune for regionale utviklingsmidler for 2013 står det at det 
forutsettes at kommunene prioriterer mobiliserende tiltak i forhold til entreprenørskap og nyetableringer. 
Samtidig er kvinner, ungdom og innvandrere målgrupper som skal få et særskilt fokus når det gjelder dette. 
Rådmannen vurderer at denne søknaden faller innenfor disse regionale satsningskriteriene.  
 
Når det gjelder forholdet til lokale satsningsområder vedtok Kommunestyret satsningsområder for kommunalt 
næringsfond i 2012 (KSTsaknr. 51/12). Disse er som følger: 

• Nyskapende prosjekter med vekstpoteniale 
• Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 
• Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 
• Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 
Tar vi utgangspunkt i disse satsningsområdene er rådmannens oppfatning at det omsøkte tiltaket kan skape 
varige lokale arbeidsplasser (kulepunkt 3) samt at det berører både innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 
(kulepunkt 4).  
 
På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på at søknaden innvilges som omsøkt. 
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STRØMØY GÅRD/ SLT STALL OG STUTTERI - SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri innvilges 50 % støtte på ”myke investeringer”, og 35 % støtte 

på ”harde investeringer”, inntil kr 198 103,- til bygging av oppholdsrom på bakgrunn av søknad. 
2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 11.06.2014. 
3. Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra 

tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort. 
 
Vedlegg: 
 
1. Søknad om oppholdsrom ved Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri, datert 15.04.2013 
2. Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret. 
 
Saksopplysninger:   
 
Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri ved Janniche Lund-Teigås og Joakim Teigås, har nylig startet opp Frøyas 
første ridesenter. Med dette håper de at barn, unge og voksne kan lære seg omgang med dyr og bistå med flere 
aktiviteter som ridning og arrangementer på Frøya. De har nå åpnet det nylig oppsatte ridehuset, der de som 
driver med trening av hest kan ri innendørs og dermed inneha sin idrett hele året. Dette har vært et ønske for de 
som driver med denne idretten på Frøya. 
Janniche er grunnleggeren og daglig leder av SLT Stall og Stutteri. Hun har drevet aktivt med hest i over 20 år, 
og har pedagogikk-utdanning fra Norge, og trenerutdanning fra Tyskland. Joakim er utdannet agronom, 
landbruksmekaniker og yrkesdykker. Jobber daglig hos Aqualine på Frøya. Er oppvokst på gården og er 
odelsgutt på gården som de har tatt over. 
Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri (Foretaksnr 994 463 535), søker om midler til å kunne sette opp et 
oppholdsrom i 2. etasjer i tilknytning til det nybygde ridehuset.  Dette skal inneholde: kjøkken, fellesanlegg med 
toalett og dusj, tribune, leilighet for lærlinger samt 3 rom for overnatting. 
Bakgrunnen for dette er å legge til rette for deltagere og tilskuere i forbindelse med stevner (1. planlagt i 
september 2013) og andre som deltar på sidelinjen (f.eks. foreldre). Disse vil da få tilgang på oppholdsrom med 
kjøkken/ dusj og wc. Det har vært et savn etter å ha tilgang på slike fasiliteter samt en tribune blant de som 
benytter seg av tilbudet, samt foreldre/ ledsagere. Etterspørselen etter dette tilbudet på Frøya er stor, og søker 
beskriver at tilbudet blir fullt utnyttet per i dag. 
Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri tilbyr mange tjenester innen hest. Etter lang erfaring på et bredt område vil 
de både kunne tilby et stort utvalg, samt hele tiden strekke seg så langt de kan i forhold til det som etterspørres 
innenfor denne idretten/ dette miljøet. Som søker beskriver er dugnadsånden i dette miljøet meget stor. 
Byggingen av oppholdsrommet vil derfor bli gjort på dugnad.  
 
Da det manglet en oversiktlig finansieringsplan i søknaden, har jeg i samråd med Janniche Teigås satt opp en 
finansieringsplan. Da alle kostnadene i søknadene er inklusiv mva. er beløpene justert til eksklusiv mva. Årsaken 
til dette er at foretaket er registert i merverdiavgiftsregisteret (vedlegg 2). Etter avtale per telefon med søkerne 
den 31.05.13, ble det oversendt tilbud fra KN Entreprenør AS på kostnader i forbindelse med opplegg for vann 
og avløp tilhørende oppholdsrom. Dette var kostnader som ikke var tatt med i den opprinnelige søknaden.  
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Dette er derfor tatt inn i kostnader under eget punkt. Dette har også ført til at egenkapitalen i finansieringsplanen 
har økt. Nedenfor vises derfor oppdatert kostnadsplan og finaniseringsplan: 
 
Kostnader (mva. tatt ut fra søknadsbeløp) Finansieringsplan  

 
Bad/ wc  45 000,- Støtte fra kommunalt næringsfond 250 000,- 
Omkledningsrom 15 000,- Egeninnsats 100 000,- 
Oppholdsrom med kjøkken 67 500,- Egenkapital  173 150,- 
Tribune utvendig 15 000,- TOTALT 523 150,- 
Leilighet 2. etg. 37 500,-   
Soverom 3 stk 2 etg 30 000,-   
Trapp 22 500,-   
Vindu 37 500,-   
Brannvegg 30 000,-   
Dører 11 250,-   
Varmepumpe 2 stk 30 000,-   
Egeninnsats, timer arbeid 100 000,-   
Utstyr til bygging 30 000,-   
Brannstige 4 500,-   
Grunnmur 42 kvm 7 500,-   
Opplegg for VA 39 900,-   
TOTALT 523 150,-   
 
Det søkes om støtte fra næringsfondet pålydende kr. 250 000,-, som utgjør tilnærmet 48 % støtte av prosjektets 
totale kapitalbehov.  
 
For nærmere opplysninger henvises det til vedlagte søknad med forretningsplan for Strømøy Gård/ Stall SLT 
(2012), kostnadsoverslag for oppholdsrom, framdriftsplan, plantegninger, samt tilbud fra KN Entreprenør AS på 
opplegg av VA. 
 
Vurdering: 
 
Det er svært positivt at det finnes aktører som satser stort innenfor mer eller mindre utradisjonelle bransjer på 
Frøya. Det har etter hvert blitt ett etablert hestemiljø på Frøya, og noe av dette er takket være disse aktørene. 
Forretningsplanen til søker virker godt gjennomarbeidet, og gir et solid inntrykk. Det virker også som at søkerne 
innehar de rette kvalifikasjonene (utdanning + arbeidserfaring) som er viktige for å hevde seg innenfor denne 
bransjen. Det er ikke satt opp en egen inntjeningsplan, men det vises til inntektspotenialet både når det gjelder 
hesterelatert bruk av gården, samt annen gårdsdrift. 
 
Ut fra det rådmannen kjenner til, finnes det flere aktører som tilbyr oppstalling for hest på Frøya (Hammeren 
Gård, Nygården Hestesenter?). Det er imidlertid ikke kjent at noen andre aktører på Frøya har en liknende 
bredde i tilbudet som søker her beskriver i sin forretningsplan. I forretningsplanen legges det tydelig vekt på en 
kommersiell satsning innenfor avl, oppdrett og trening av ridehester. Det at det finnes andre tilbud for 
oppstalling på Frøya, bør etter rådmannens vurdering ikke være grunn nok til å avslå denne søknaden, som følge 
av at en støtte kan virke konkurransevridende.  
 
Forholdet til nasjonale/ regionale retningslinjer: 
I det årlige tildelingsbrevet fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, legges det føringer for hvordan midlene fra det 
kommunale næringsfondet skal benyttes. I årets tildelingsbrev legges det blant annet vekt på entreprenørskap og 
nyetableringer. I enkeltprosjekter skal nyskapende prosjekt med framtidig vekstpotensial prioriteres. Slik som 
tidligere, er også årets målgruppe kvinner, ungdom og innvandrere. Denne målgruppen skal prioriteres i arbeidet 
med entreprenørskap og nyetableringer. Rådmannen vurderer at søkerne kommer innenfor denne målgruppen. 
 
Forholdet til lokale satsningsområder: 
I forhold til de lokale satsningsområdene, vedtatt av kommunestyret, har rådmannen tro på at omsøkte tiltak kan 
falle innenfor følgende satsningsområder: 

• Nyskapende prosjekter med vekstpotensiale  
• Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 
• Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser. 
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Utfra forretningsplanen må dette kunne sies å være et nyskapende prosjekt for Frøya. Rådmannen er ikke kjent 
med at eksisterer andre liknende tilbud av dette omfanget på Frøya per i dag. Hestemiljøet på Frøya har vokst i 
de senere årene. Det er derfor positivt at det finnes aktører som legger til rette for økt satsning innefor dette. 
Dette kan derfor også være et prosjekt med vekstpotensiale.  
 
Slik som søker beskriver det er etterspørselen stor, og tilbudet godt utnyttet per i dag. Prosjektet som det søkes 
om støtte til her, vil legge forholdene bedre til rette for både de som benytter seg av tilbudet og ledsagere/ 
foresatte, samt at det gjør søkerne bedre i stand til å gjennomføre ridestevner etc. 
 
Når det gjelder de oppførte kostnadene, har søker opplyst om at disse baserer seg på veiledende priser samt 
innhentede erfaringer/ tilbud. Når det gjelder egeninnsats er denne regnet ut med basis i en timessats på kr. 250,- 
og totalt 400 arbeidstimer, til sammen kr. 100 000,-. Når det gjelder kostnader til bygging av leilighet for 
lærlinger, har søker opplyst om at de har meldt seg inn i Opplæringskontoret for Hestefaget og Hovslagerfaget, 
for å samarbeide om opplæring av lærlinger og utvikling av egen virksomhet. Målet er at de skal kunne tilby 
lærlingeplasser når bygget står ferdig, og gjennom dette skape flere arbeidsplasser i bedriften. Dette vurderes 
som positivt både i forhold til rekruttering til faget, samt muligheten dette gir for å øke antallet arbeidsplasser i 
bedriften. Ut over dette har rådmannen ingen kommentarer til kostnadene. Når det gjelder finansieringen søkes 
det altså om kr. 250 000,- i støtte fra næringsfondet, mens det resterende dekkes opp av egeninnsats (100 000,-) 
samt egenkapital/ lån (søker har opplyst at de ønsker å benytte byggekonto).     
 
Søknader om tilskudd over kr. 200 000,- er mer uvanlig for næringsfondet. Tidligere var de sentrale 
retningslinjene til næringsfondet så rigid utformet, at det ikke var anledning til å gi støtte til fysiske investeringer 
dersom det totale kapitalbehovet for prosjektet var over kr. 250 000,-. Dette rigide regelverket har de regionale 
og de sentrale myndighetene nå gått bort ifra. Mange kommunale næringsfond med flere (Innovasjon Norge, 
fylkeskommuner og Forskningsrådet) har utarbeidet egne retningslinjer som tar utgangspunkt i disse, når det 
gjelder totalkostnader og grenser for hvor stor %- vis del av prosjektet som kan støttes. Mange av disse har lagt 
seg på en linje der maksimalt støttebeløp fra næringsfondet til ett prosjekt beløper seg til kr 200 000,-. I tillegg 
praktiseres det flere plasser at det gis inntil 50 % støtte for ”myke investeringer” (kurs, utdanning, egeninnsats 
etc.) og inntil 35 % støtte for ”harde investeringer” (innkjøp av utstyr etc.). TKK har anbefalt at også Frøya 
kommune legger seg på en slik linje. Rådmannen deler dette synet, og mener dette vil gjøre det mer forutsigbart 
for søker og sikre en mest mulig lik vurdering av alle søknader.  
 
Dersom vi velger å ta utgangspunkt i dette, innebærer det følgende for denne søknaden: 

 Grunnlag for støtte: Støttebeløp 
- egeninnsats 100 000,- 50 000,- 

Myke investeringer (støttes med inntil 50 
% av totalkostnad): 

   
   
Bad/ wc  45 000,- 15 750,- 
Omkledningsrom 15 000,- 5 250,- 
Oppholdsrom med kjøkken 67 500,- 23 625,- 
Tribune utvendig 15 000,- 5 250,- 
Leilighet 2. etg. 37 500,- 13 125,- 
Soverom 3 stk 2 etg. 30 000,- 10 500,- 
Trapp 22 500,- 7 875,- 
Vindu 37 500,- 13 125,- 
Brannvegg 30 000,- 10 500,- 
Dører 11 250,- 3 937,5 
Varmepumpe 2 stk 30 000,- 10 500,- 
Utstyr til bygging 30 000,- 10 500,- 
Brannstige 4 500,- 1 575,- 
Grunnmur 42 kvm 7 500,- 2 625,- 

Harde investeringer (støttes med inntil 
35 % av totalkostnad): 

Opplegg for VA 39 900,- 13 965,- 
SUM  523 150,- 198 102,50 
 
På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på en delvis innvilgelse av søknad om støtte, totalt kr. 198 103,- med 
følgende fordeling: 

- 50 % støtte til myke investeringer, totalt kr. 50 000,-. 
- 35 % støtte til harde investeringer, totalt kr 148 103,-. 
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TV-AKSJONEN 2013 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSE "INGEN TID Å MISTE"- 
DEMENS-SAKEN 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunekomiteen for TV aksjonen 2013 sammensettes slik: 
 
Leder:    Ordfører Berit Flåmo 
Nestleder:   Varaordfører Martin Nilsen 
Frivilligheten:   Brit Ohrø 
Pleie og omsorg:  Britt Soleng og Evy Werkland 
Sekretær:  Harriet Strand 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
I år skal TV aksjonen gjøre livet bedre for mennesker med demens og deres pårørende. Samtidig skal TV 
aksjonen gi et løft til demensforskningen. Slagordet i år er «ingen tid å miste» 
 
Vurdering: 
 
Kommunekomiteen settes sammen som tidligere år, av politisk ledelse, frivilligheten og administrasjonen, men 
foresås supplert med representanter fra pleie og omsorg som jobber med denne type brukere. 
 



Saknr: 100/13 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
11.06.2013 

Arkivsaksnr: 
13/689 

Sak nr: 
100/13 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
100/13 Formannskapet 11.06.2013 
/ Kommunestyret  
 
 
MØTEPLAN 2. HALVÅR 2013  
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Frøya kommune vedtar flg. møteplan for Formannskap og Kommunestyre for 2. halvår 2013: 
 
Utvalg August September Oktober November Desember 
KST 29.08. 26.09. 31.10. 28.11. 12.12. 

 
FSK 20.08.  10.09. og 24.09. 08.10. og 22.10. 05.11.  

19.11. og 20.11. 
03.12. 

 
Budsjettmøte i november avvikles 19. og 12. november. 
 
*1)   Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl. 10.00  
*2)   Formannskapets møter holdes på  Tirsdager  med møtestart     kl. 09.00 
 
 
*)  Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. 
 
*)  Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
 
 
 
 
 



Saknr: 101/13 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
11.06.2013 

Arkivsaksnr: 
13/638 

Sak nr: 
101/13 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
101/13 Formannskapet 11.06.2013 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
 
Prosjektleder Svein Jarle Midtøy vil gi en orientering. 
 
 



Saknr: 102/13 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
11.06.2013 

Arkivsaksnr: 
13/100 

Sak nr: 
102/13 

Saksbehandler: 
Berit Flåmo 

Arkivkode: 
411  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
63/13 Kommunestyret 30.05.2013 
102/13 Formannskapet 11.06.2013 
 
 
TILSETTING AV RÅDMANN  
 
 
Vedtak i Kommunestyret den 30.05.2013:  
 
Kommunestyret velger å utsette tilsetting av rådmann. Søknadsfristen utvides til 12.06.13. 
 
Enstemmig. 
 
Kommunestyrets behandling i møte 30.05.13: 
 
På grunn av personopplysninger ble møtet lukket. Kommuneslovens § 31. 
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Vedlegg: 
 
Saksopplysninger:   
 
Det vil bli gitt en muntlig redegjørelse under møtet. 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 13/637    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTENE 21. OG 22.05.2013 OG 

28.05.2013 
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 21. og 22.05.13 og møte 28.05.13 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 21. og 22.05.13. 

Protokoll fra møte 28.05.13. 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
 

Formannskapet: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

Møtedato: 
21.05.2013 
22.05.2013 

Møtetid: 
09.00 – 16.15 
09.00 – 12.30 

Av utvalgets medlemmer møtte 
7 av 7  
7 av 7 

Fra og med sak:  75/13 
Til og med sak:  85/13 
 
 
Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 
 
 

Ap/Høyre: 
 Berit Flåmo, ordfører 
Martin Nilsen, varaordfører   
Kristin Reppe Storø 
Helge Borgen 

Frp/Sp: 
Hallgeir Bremnes  
Vivian Dolen Sørdal 
 

Venstre: 
Arvid Hammernes 
 
 

 
Faste representanter med forfall: 
 
   

 
Vararepresentanter som møtte: 
 
   

 
Merknader: 
 

1. Innkalling til møtet med saksliste og tilleggssakene 84/13 og 85/13 ble enstemmig vedtatt. 
2. Møtet tok en pause fra kl. 14.00 den 21.05.13. 
3. Fra kl. 14.00 foretok Formannskapet sammen med Visindi intervjuer av søkere til 

rådmannsstillingen. 
4. Kl. 09.00 på dag 2 fortsatte intervjuene.  Formannskapsmøte fortsatte fra kl. 11.00 med sak 83/13 

som var siste sak til behandling. 
 
Underskrift: 
 
 
 

Berit Flåmo Hallgeir Bremnes 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 
 
Utvalg  : Formannskapet 
Møtedato: 21.05.2013 
 
 
SAKSLISTE 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
  Innhold 
 
75/13 13/572   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.05.2013  

 
76/13 13/367   
 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SEC VAKT HITRA - 

FRØYA  
 

77/13 13/22   
 ÅRSMELDING 2012  

 
78/13 13/562   
 GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012  

 
79/13 13/563   
 DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP 

FRA 2012  
 

80/13 13/568   
 DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR FRØYA KULTUR- OG 

KOMPETANSESENTER  
 

81/13 13/565   
 TOUR DE FRØYA - STØTTE TIL ARRANGEMENTET 25.MAI 2013  

 
82/13 13/573   
 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET I TRØNDERSK 

KYSTKOMPETANSE AS  
 

83/13 13/556   
 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 
84/13 13/567   
 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013  

 
85/13 13/578   
 KVALITETSLØFT FRØYA - UTVIKLINGSPLANLEGGING I KULTURSEKTOREN 

2013  
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75/13  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.05.2013  
 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte 08.05.13 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 08.05.13 godkjennes som framlagt. 
 
  
76/13  
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SEC VAKT HITRA - FRØYA  
 
 
Vedtak: 
 

Saken utsettes i påvente av foretningsplan og finansieringsplan. 

Enstemmig. 
 
Formanskapets behandling i møte 21.05.13: 
 
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

”Saken utsettes i påvente av foretningsplan og finansieringsplan.” 

 
Forslag til vedtak: 
 
1. SEC VAKT Hitra – Frøya, org. nr. 999 261 248, innvilges tilskudd fra næringsfondet i Frøya kommune 

med inntil kr. 108 000,- i etableringsstøtte, med følgende fordeling; 
a. 33,3 % støtte til innkjøp av utstyr jf. søknad. 
b. 50 % støtte til markedsføring jf. søknad. 

2. Tilskuddet er gyldig til 23.05.2014. 
3. Vilkårene for tildeling må aksepteres innen 3 måneder fra tilsagnsdato. Hvis tilbudet ikke er akseptert 

innen fristen, faller tilbudet bort. 
 
  
77/13  
ÅRSMELDING 2012  
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 
 
Årsmelding for 2012 tas til orientering.  
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
Årsmelding for 2012 tas til orientering.  
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78/13  
GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012  
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 
 
Årsberetning og regnskap for 2012 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
Årsberetning og regnskap for 2012 godkjennes som framlagt. 
 
  
79/13  
DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP FRA 2012  
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 
 
I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende 
budsjettmessige endringer: 
Disp. av mindreforbruk inv.regnskapet 09300.9000.880 -   kr.    1.744.000,-                        
Avs. Til ubundet investeringsfond 05480.9000.880 +   ”      1.744.000,- 
Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 -    ”    15.080.775,- 
Premieavvik – KLP 10905.1101.171 +   ”         860.192,- 
Premieavvik – SPK 10906.1101.171 -    ”      1.053.983,- 
Premieavvik – DNB 10907.1101.171 +   ”      7.675.989,-    
Avgift premieavvik – KLP 10995.1101.171 +   ”           43.870,-     
Avgift premieavvik – SPK 10996.1101.171 -    ”           53.753,- 
Avgift premieavvik – DNB 10997.1101.171 +   ”          391.475,- 
Brukt til lønnsoppgjør - fastlønn 10100.----.--- +   ”          636.000,- 
Brukt til lønnsoppgjør – pensjon 10900.----.--- +   ”          122.000,- 
Brukt til lønnsoppgjør – arb.giveravgift 10990.---.--- +   ”            39.000,- 
Avs. Bufferfond/Risiko 15400.9000.880 +   ”       6.419.985,- 
   
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende budsjettmessige 
endringer: 
Disp. av mindreforbruk inv.regnskapet 09300.9000.880 -   kr.    1.744.000,-                        
Avs. Til ubundet investeringsfond 05480.9000.880 +   ”      1.744.000,- 
Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 -    ”    15.080.775,- 
Premieavvik – KLP 10905.1101.171 +   ”         860.192,- 
Premieavvik – SPK 10906.1101.171 -    ”      1.053.983,- 
Premieavvik – DNB 10907.1101.171 +   ”      7.675.989,-    
Avgift premieavvik – KLP 10995.1101.171 +   ”           43.870,-     
Avgift premieavvik – SPK 10996.1101.171 -    ”           53.753,- 
Avgift premieavvik – DNB 10997.1101.171 +   ”          391.475,- 
Brukt til lønnsoppgjør - fastlønn 10100.----.--- +   ”          636.000,- 
Brukt til lønnsoppgjør – pensjon 10900.----.--- +   ”          122.000,- 
Brukt til lønnsoppgjør – arb.giveravgift 10990.---.--- +   ”            39.000,- 
Avs. Bufferfond/Risiko 15400.9000.880 +   ”       6.419.985,- 
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 80/13  
DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER  
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes. Formannskapet anser saksframlegget som en sammenblanding av bevilgninger til 
KomOpp og driftsbudsjettet for senteret. 
Formannskapet ber om at driftsbudsjettet legges frem som en egen sak til neste formannskapsmøte med 
prosjektdirektøren tilstede. 
Når det gjelder KomOpp og ekstra bevilgninger til pakkene som tidligere er vedtatt ber vi også om en 
egen sak på dette. Vi ser det som avgjørende at denne saken knyttes opp til tidligere vedtak gjort i forhold 
til Komopp. 
 
Enstemmig. 
 
Formanskapets behandling i møte 21.05.13: 
 
Ap/H fremmet flg. forslag til vedtak: 

 
”Saken utsettes. Formannskapet anser saksframlegget som en sammenblanding av bevilgninger til KomOpp og 
driftsbudsjettet for senteret. 
Formannskapet ber om at driftsbudsjettet legges frem som en egen sak til neste formannskapsmøte med 
prosjektdirektøren tilstede. 
Når det gjelder KomOpp og ekstra bevilgninger til pakkene som tidligere er vedtatt ber vi også om en egen sak 
på dette. Vi ser det som avgjørende at denne saken knyttes opp til tidligere vedtak gjort i forhold til Komopp.” 
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
1. Utarbeidet budsjett for tilrettelegging av Frøya Kultur- og Kompetansesenter frem til mai 2014 vedtas. 

Merkostnader på NOK 1,7 mill dekkes ved bruk av disposisjonsfond fordelt på 2013 og 2014. 
2. Tilleggsinvestering for teknisk utstyr på NOK 2,2 mill. eks. mva gjennomføres og finansieres ved 

låneopptak. 
3. Utarbeidet årlig driftsbudsjett etter mai 2014 tas til orientering og revidert utkast legges fram for vedtak og 

innarbeidelse i budsjett 2014 og langtidsplan 2014-2017.  
 
  
81/13  
TOUR DE FRØYA - STØTTE TIL ARRANGEMENTET 25.MAI 2013  
 
 
Vedtak: 
 
1. Formannskapet mener at Tour de Frøya er ett av de største og viktigste arrangementene i 

kommunen, og vedtar å støtte arrangementet med kr. 5.000,00 i 2013. 
2. Beløpet dekkes innenfor budsjettposten ”Reserverte tilleggsbevilgninger” 
 
Enstemmig. 
 
Formanskapets behandling i møte 21.05.13: 
 
Repr. Hallgeir Bremnes ba om at hans habilitet blir vurdert da hans svigerfar er saksbehandler i saken. 
Repr. Bremnes ble enstemmig erklært habil i sakens behandling. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Formannskapet mener at Tour de Frøya er ett av de største og viktigste arrangementene i kommunen, og 

vedtar å støtte arrangementet med kr. 5.000,00 i 2013. 
2. Beløpet dekkes innenfor budsjettposten ”Reserverte tilleggsbevilgninger” 
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82/13  
VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET I TRØNDERSK KYSTKOMPETANSE AS  
 
 
Vedtak: 
 
Til styret for Trøndersk Kystkompetanse foreslås flg. medlem og varamedlem for 2 år: 
 
Fast medlem:   Berit Flåmo   
Personlig varamedlem:  Kristin Reppe Storø 
 
Enstemmig. 
 
Formanskapets behandling i møte 21.05.13: 
 
Ap/Høyre fremmet flg. forslag til medlem og varamedlem. 

 
Fast medlem:   Berit Flåmo   
Personlig varamedlem:  Kristin Reppe Storø 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Til styret for Trøndersk Kystkompetanse foreslås flg. medlem og varamedlem for 2 år: 
 
Fast medlem:    
Personlig varamedlem:   
 
  
83/13  
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Rådmannen orienterte om flg. saker: 

 
• Nordskag oppvekstsenter: Klare anbefaliger fra advokat vedr. offentlige anskaffelser. Administrasjonen ba 

om klare politiske føringer. Forskjell på det kommunen har lagt til grunn og det grendalaget har lagt til 
grunn. Saken ble diskutert av formannskapet. Administrasjonen lager sak til kommunestyret 30.05.13. 

• Nabeita skole: Totalprosjekteringen er klar. Kostnadene kommer på 45 mill. kroner. Anbudene er klare. 
Ordføreren ønsker sak på utbyggingskostnader og behovene.   

• Intensjonsavtalen mellom Frøya kommune og SalMar AS vedr. visningskonsesjon. Har arbeidet med å 
framskaffe informasjon om hva som har skjedd tidligere i saken. 

• Gjennomgang av organisasjonsstrukturen. 
 
Ordfører ga flg. orienteringer: 

 
• Gunn Heidi Hallaren ble valgt som styremedlem og Bjørnar Espnes som personlig varamedlem på 

generalforsamling i Dalpro AS.  
• Daglig leder Edvard Ulvan er invitert til Kommunestyremøte i juni for å gi en orientering om Dalpro AS. 
 
84/13  
KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013  
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 
 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 tas til orientering. 
 
Enstemmig. 
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Innstilling: 
 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 tas til orientering. 
 
  
85/13  
KVALITETSLØFT FRØYA - UTVIKLINGSPLANLEGGING I KULTURSEKTOREN 2013  
 
 
Vedtak: 
 
1. Formannskapet godkjenner følgende spesifikke fokusområder for utvikling og kvalitetssikring i 

kultursektoren: Barn og unge, Folkehelse. 

2. Formannskapet godkjenner utviklingsplan for kultursektoren gjeldende for 2013. 

3. Formannskapet tar kultursektorens ressursanalyse i styringsdokumentet for 2013 til orientering.. 

4. Formannskapet tar rådmannens informasjon om utviklingsplanlegging i kultursektoren, samt 
utviklingsstatus for Kvalitetsløft Frøya til orientering. 

Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Formannskapet godkjenner følgende spesifikke fokusområder for utvikling og kvalitetssikring i 

kultursektoren: Barn og unge, Folkehelse. 

2. Formannskapet godkjenner utviklingsplan for kultursektoren gjeldende for 2013. 

3. Formannskapet tar kultursektorens ressursanalyse i styringsdokumentet for 2013 til orientering.. 

4. Formannskapet tar rådmannens informasjon om utviklingsplanlegging i kultursektoren, samt 
utviklingsstatus for Kvalitetsløft Frøya til orientering. 

 
  



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
 

Formannskapet: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 

Frøya herredshus 

Møtedato: 
28.05.2013 

Møtetid: 
14.30 - 18.30 

Av utvalgets medlemmer møtte 
6 av 7  

Fra og med sak:  86/13 

Til og med sak:  86/13 

 

 

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 
 

Ap/Høyre: 
 Berit Flåmo, ordfører 

Martin Nilsen, varaordfører   

Kristin Reppe Storø 

Helge Borgen 

Frp/Sp: 
Hallgeir Bremnes  

Vivian Dolen Sørdal 

 

Venstre: 
Arvid Hammernes 

 

 

 
Faste representanter med forfall: 
 
 Frp/Sp: 

Hallgeir Bremnes  
 

 
Vararepresentanter som møtte: 
 
 Frp/Sp: 

Ingen. 
 

 
Merknader: 
 

1. Innkalling til møtet ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo  

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 
 
Utvalg  : Formannskapet 
Møtedato: 28.05.2013 
 
 
SAKSLISTE 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
  Innhold 
 
86/13 13/100   

 TILSETTING AV RÅDMANN  
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86/13  

TILSETTING AV RÅDMANN  
 
 
Vedtak: 
 

Kommunestyret velger å utsette tilsetting av rådmann. Søknadsfristen utvides til 12.06.13. 
 

Enstemmig. 
 

Formannskapets behandling i møte 28.05.13: 
 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

”Kommunestyret velger å utsette tilsetting av rådmann. Søknadsfristen utvides til 12.06.13.” 

 

Innstilling: 
 

Saken ble lagt fram uten forslag til innstilling. 

 
  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 13/705    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

ØKONOMIREGLEMENT FOR FRØYA KOMMUNE  
 

 

Innstilling: 
 

Gitt at kommunestyret slutter seg til rådmannens innstilling i den sak om 
budsjettoppfølging og rapportering, skal følgende reglementer gjennomgås og legges 
fram til politisk behandling i løpet av oktober 2013: 

• Reglement for anvisning 

• Reglement for årsbudsjett 

• Reglement for delegering av budsjettmyndighet 

• Reglement for over- og underskudd 

• Reglement for tap på fordringer 

• Reglement for investeringsprosjekt 

• Reglement for årsavslutning 

• Reglement for startlån. 

 

I tillegg må følgende gjennomgås: 

- Rutiner som er påpekt av revisjonen i forbindelse med behandlingen av 

finansreglementet må legges fram til politisk behandling. 

- Gjennomgangen må sees i sammenhang med rullering av delegasjosreglementet. 

- De ulike reglementene samles i ett økonomireglement hvori finansreglementet, 

innkjøpsreglementet og reglement for budsjettoppfølging og rapportering inngår som 

egne kapitler. 

 

 

Vedlegg: 
 

Ingen. 

 

Saksopplysninger:   
 

Den 08.12.11 behandlet kommunestyret som sak 206/11 ”Nytt økonomireglement for Frøya 

kommune”. Det ble  gjort slikt vedtak: 



”Vedtak: 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 

Kommunestyret ber administrasjonen jobbe videre med nytt økonomireglement slik at 

endringene kommer bedre fram, og konsekvensene av disse endringene blir synliggjort for 

kommunestyret. 

Videre arbeid med nytt økonomireglement må sees i sammenheng med rullering av 

delegasjonsreglementet. 

 

Enstemmig.” 

Saken ble fremmet under et visst tidspress og en kan i ettertid se at det burde vært brukt noe 

mer tid på saken. Vedtaket fra desember 2011 er ikke fulgt opp administrativt,  noe 

rådmannen har beklaget overfor kommunestyret. 

Det reglementet som ble foreslått vedtatt, var egentlig en samling på 12 reglementer og 1 

rutinebeskrivelse. Reglementene var maler utarbeidet av NKK (Norsk kemner- og 

kommunekassererforbund). Til sammen er de ment å utgjøre et fullstendig 

økonomireglement. 

Kommunestyret har i sak 87/10 gjort følgende vedtak: 
Vedtak: 

Utarbeidet forslag vedtas som Reglement for finansforvaltning for Frøya kommune. 

Rutiner som er påpekt av revisjonen må gjennomgås og legges fram for politisk behandling. 

Enstemmig 

Bakgrunnen for endringene i finansreglementet var forskriftsendringer. Saken ble lagt fra 

etter råd fra Aeon Grieg Investor AS. Finansreglementet er et av de tolv reglementene nevnt 

over. Ennå gjenstår 
”Rutiner som er påpekt av revisjonen må gjennomgås og legges fram for politisk behandling” 
Videre har kommunestyret den 26.04.12 i sak 50/12 gjort slikt vedtak: 
Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar nytt innkjøpsreglement og nye rutiner for innkjøp. Nytt innkjøpsreglement og nye 

rutiner for innkjøp ivaretar Lov om offentlige anskaffelser. 

 

Nytt reglement og rutiner for innkjøp ivaretar dagens krav til etikk, miljøvennlighet, universell utforming og 

arkivering. 

 

Kommunestyret vedtar i denne sammenheng følgende presiseringer når det gjelder anbuds -og 

tilbudsutlysninger: 

 

1. Frøya kommune skal kunngjøre alle anskaffelser over kr 500.000,- eks. mva. i Doffin-basen ihht. 

nasjonal grenseverdi i Lov om offentlige anskaffelser. 

 

2. I tillegg til kunngjøring i Doffin-basen skal anbuds –og tilbudsutlysninger kunngjøres på kommunens 

hjemmeside. 

 

Nytt innkjøpsreglement og nye rutiner for innkjøp gjøres gjeldende fra den dato kommunestyret gjør sitt 

vedtak.” 

 

Vurdering: 
 

Rådmannen legger til grunn at revidert finansreglement (kst-sak 87/10) er tjenlig og ikke 

trenger ytterligere revidering pr. dd. Videre antas innkjøpsreglement og nye rutiner for 

innkjøp å være av så vidt ny dato, at de fremdeles er tjenlige. I tillegg fremmer rådmannen 

parallelt med foreliggende sak, sak om nytt reglement for budsjettoppfølging og rapportering 

i Frøya kommune. Gitt at kommunestyret slutter seg til rådmannens innstilling i den saken, 



vil følgende reglementer ha behov for gjennomgang dersom en legger malene gra FKK til 

grunn: 
• Reglement for økonomiplan 

• Reglement for anvisning 

• Reglement for årsbudsjett 

• Reglement for delegering av budsjettmyndighet 

• Reglement for over- og underskudd 

• Reglement for tap på fordringer 

• Reglement for investeringsprosjekt 

• Reglement for årsavslutning 

• Reglement for startlån. 

 

I tillegg må følgende gjennomgås_ 

- Rutiner som er påpekt av revisjonen i forbindelse med behandlingen av finansreglementet 

må legges fram til politisk behandling. 

- Gjennomgangen må sees i sammenhang med rullering av delegasjosreglementet. 

- De ulike reglementene samles i ett økonomireglement hvori finansreglementet, 

innkjøpsreglementet og reglemet for budsjettoppfølging og rapportering inngår som egne 

kapitler. 

Det arbeidet som er skissert over er relativt omfattende og krever noe tid. Rådmannen ønsker 

å organisere arbeidet gjennom en arbeidsgruppe med økonomisjefen som leder. Selv om det 

har gått altfor lang tid siden saken sto til behandling i kommunestyret, ber en om at frist for 

gruppen til å levere sitt forslag settes til 01.10.13 med tanke på behandling i formannskap og 

kommunestyre i oktober. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 13/707    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

REGLEMENT FOR BUDSJETTOPPFØLGING OG RAPPORTERING  
 

 

Innstilling: 
 

Vedlagte forslag til Reglement for budsjettoppfølging og rapportering i Frøya 

kommune godkjennes og innarbeides i kommunens økonomireglement som eget 

kapittel, jfr, annen sak i dagens møte. 
 

 

Vedlegg: 
 

Forslag til reglement for budsjettoppfølging og rapportering i Frøya kommune. 

 

Saksopplysninger:  
  

Det vises til egen sak om økonomireglement for Frøya kommune som fremmes i dagens 

møte. Foreliggende reglement forutsettes tatt inn i økonomireglementet dersom 

kommunestyret godkjenner det. 

 

Vurdering: 
 

Det foreslåtte reglementet er helt i samsvar med mal fra NKK,men er tilpasset at Frøya 

kommune ikke har innført balansert målstyring. Saken fremmes da en har oppfattet at 

kommunestyret har viet budsjettoppfølging g rapportering særlig oppmerksomhet når det 

gjelder enkeltheter i økonomireglementet. 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Per Gundersen Arkiv: GNR 21/22  

Arkivsaksnr.: 10/332    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

ANG INNLØSNING AV EIENDOMMEN GNR 21 BNR 22 SOLTUN  
 

 

Innstilling: 
 

Frøya kommune takker nei til tilbudet om å kjøpe eiendommen Soltun g.nr 21, bnr. 22 
på Sistranda. 
 

 

Vedlegg: 
 

• Gnr 21 bnr 22 vedr tilbud på kjøp av "Soltun"  

• Gnr 21 bnr 22 notat om evt. salg av "Soltun"  

• Gnr 21 bnr 22 vedrørende tilbud på kjøp av "soltun"på Sistranda med vedlegg og kart 

 

Saksopplysninger:   
 

Sakens dokumenter tar opp mange spørsmål med tilknytning til eiendommen. Foreliggende 

sak drøfter kun spørsmålet om kommunal overtakelse av eiendommen. 

Tilbyder er Triangel Sameie Frøya. Tilbudet som er framsatt er NOK 1.500.000,00. 

Eiendommen er 1246,1 kvadratmeter. Av dette ble 259,9 kvadratmeter kjøpt fra Frøya 

kommune for en del år siden for NOK 30,00 pr. kvadratmeter. 

Påstående bygninger framstår som preget av manglende ytre vedlikehold, men tak er nylig 

renovert. Der framgår ikke av sakens dokumenter hvor mange boenheter bygningen 

inneholder. Heller ikke går det fram hvilke leieforhold som eksisterer når det gjelder utleie til 

kontor/forretningsformål. Samlede leieinntekter opplyses for tiden å utgjøre NOK 20.000,00 

pr. år. 

Reguleringsstatus for eiendommen opplyses å være ”allmennyttige formål.” Dette er en noe 

uklar status. Avhengig av hvordan en bruker eiendommen i framtida, kan det bli nødvendig å 

vurdere dette. 

Spørsmålet om kommunal overtakelse av eiendommen har versert en tid. Kommunestyret 

gjorde i sak 60/10 slikt vedtak: 

 

 
Frøya kommunestyre viser til brev fra Triangel Sameie Frøya vedrørende kjøp/innløsning av eiendommen 
Gnr. 21, bnr. 22 på Sistranda. 



Kommunestyre viser til dette er en eiendom i sentrum som vil være interessant for kjøp med tanke på å få 
sanert eiendommen, for ikke minst å bedre avkjørselforholdene til Sistranda barnehage, samt kryssing av 
riksvegen for myke trafikkanter i samme område.  
Kommunestyre vil ut fra ovenstående inngå forhandlinger med eier av 21/22 om kjøp av eiendommen. Som 
forhandlingsutvalg oppnevnes Ordfører og Rådmann. Forhandlingsresultatet med forslag til kjøpekontrakt 
fremlegges til kommunestyret for behandling og evt. godkjenning. 
 
Enstemmig. 
 

Etter dette ble saken på ny fremmet for formannskapet som i sak 146/10 09.11.2010 gjorde 

slikt vedtak: 
 
Formannskapet synes framlagte kjøpesum er urimelig høy og vedtar å gå i nye forhandlinger med hele styret 
i Triangel Sameie Frøya. 
 
Enstemmig 
 

Vurdering: 

 

Det ser ikke ut til at det er ført forhandlinger etter dette. 

 

Det er viktig å understreke at prosessen i 2010 hadde som eneste hensikt å evt. anskaffe 

eiendommen for å sanere den. I foreliggende sak er det brakt inn spørsmål om å bevare 

eiendommen som boligeiendom. Det blir da en helt annen sak med prinsipielle spørsmål om 

hvorvidt kommunen skal engasjere seg i saken. 

Når det gjelder innløsning av eiendom er det hensiktsmessig å skille mellom innløsning som 

er nødvendig og innløsning som er ønskelig, men ikke for enhver pris. Det blir derfor ikke 

riktig å sammenligne prisen på innløsning som er helt nødvendig for å tilrettelegge for 

overordnede samfunnsmessige interesser med prisen på eiendom hvor innløsning kan være 

ønskelig, men slett ikke nødvendig av hensyn nevnt over. I foreliggende sak kan innløsning 

være ønskelig for å få best mulig trafikale løsninger, men en kan også utmerket  godt ”leve 

med” situasjonen slik den er. Dette under forutsetning av at de tiltak som tidligere er avtalt 

(autovern og flytting av inngangsparti og adkomst)gjennomføres. 

I brev datert 02.05.13 vises det til at på en befaring i uke 17 inneværende år ble lansert en ide 

om at nåværende bygningsmasse på eiendommen burde rives og at ny bygning kunne 

oppføres 5 meter lenger øst. En slik løsning bør kommunen under ingen omstendigheter delta 

i. Dette vil praksis si at tomta til et nytt bygg vil koste NOK 1.500.000,00  pluss 

rivningskostnader. Anslår en disse til NOK 150.000,00  vil kvadratmetersprisen på tomt for 

ny bygning bli NOK 1.324,13. En minner igjen om at 259,1 av disse kvadratmeterne ble 

overdratt til Triangel Sameie for NOK 30,00 for noen år siden. 

Rådmannen vil frarå at kommunen går til anskaffelse av eiendommen. Det bør ikke være 

aktuelt for kommunen verken å restaurere nåværende bygning eller bygge nytt på 

eiendommen etter at påstående bygningsmasse er revet. Dersom en har behov for arealer til 

bolig/boliger, vises det til at Beinskaret boligfelt har betydelige og langt bedre arealer til 

formålet.   

 

 

 

 

















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sten Kristian Røvik Arkiv: 255  

Arkivsaksnr.: 13/701    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KOMMUNALT EIRSKAP - EIERSKAPSSTRATEGI  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar fremlagt forslag til eierskapsstrategi for Frøya kommune. 

2. Det opprettes et utvalg på 3 personer som ferdigstiller eierskapsmelding for Frøya 

kommune. Utvalget består av 2 politikere og 1 fra administrasjon. 

Eeieskapsmelding utarbeides ut fra Eierskapsstrategi for Frøya kommune kap. 3. 

3. Eierskapsmelding ferdigstilles innen 1.10.2013 og fremlegges for politisk behandling 

i oktober 2013. 

 

 

Vedlegg: 
 

1. Eierskapsstrategi for Frøya kommune 2013 

2. Oversikt over aksjer og andeler (Note 5 i regnskap 2012) 

   

 

Saksopplysninger:   
 

Frøya kommune er eier i en rekke selskaper og dette eierskapet fremkommer i årsregnskapet 

i note 5 – Aksjer og andeler i varig eie, som følger som vedlegg til saken. 

 

Samtidig legges fram et utkast til eierstrategi for selskapene. Denne strategien baserer seg på 

de tilrådninger som fremkom i rapporten fra Kommunal- og Regionaldepartementet – 85 

tilrådningar for styrkt eigenkontroll i kommunane, spesielt del 11 som omhandler 

selskapskontroll og del 13 hvor tilrådning om selskapskontroll fremkommer. 

 

I KRD`s tilrådninger heter det bl.a.: 

”I tillegg til den kontrollen som selskapa sjølve driv, er kommunane pålagde å drive kontroll 

overfor selskapa sine. Selskapskontroll går ut på å vurdere i kva grad kommunen si 

eigarstyring og verksemda i selskapa er i tråd med vedtektene til selskapet og med vedtaka og 

føresetnadane til kommunestyret. 

 



Selskapskontroll er ei obligatorisk oppgåve for kontrollutvalget, jf. Kommunelova § 77 nr. 5: 

”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunenes interesser i selskap m.m.” Ein reiskap i selskapskontrollen er det vide 

innsynet som kommunelovea § 80 gir for kontrollutvalget og revisor i kommunalt åtte 

selskap, sjå nærare nedenfor. 

 

Selskapskontroll er ei lovfesta kontrollform som samspelar med eigarstyringa elles. 

Kontrollutvalet har gjennom selskapskontrollen ei sentral rolle overfor kommunen sine 

aktiviteter som eigar. Utanom selskapskontrollen er eigarrolla i liten grad regulert i lov eller 

forskrift. Det er derfor opp til kommunane og kommunesektoren sjølv å finne fram til gode 

måtar å handtere den store eigarskapen på.” 

 

Selskapskontroll kan skje gjennom eierskapskontroll og gjennom forvaltningsrevisjon. 

Eierskapskontroll er definert som kontroll om den som utøver kommunens eierinteresser i 

selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Denne 

kontrollforma er ikke dyptgående og gjelder egentlig ikke selskapet, men utøvelsen av 

eierstyringen. 

 

Forvaltningsrevisjon er en dyptgående kontroll av selskapet, jfr. revisjonsforskriftens § 7. Et 

eksempel på forvaltningsrevisjon av selskapet kan være å kontrollere at selskapet følger 

reglene om offentlig anskaffelse. Forvaltningsrevisjonen rommer mye, og kontrollutvalget 

har derfor et stort spekter av tema å velge mellom når det er snakk om forvatningsrevisjon av 

selskap. 

 

Kontrollutvalget har behandlet dette med selskapskontroll i flere saker, bl.a. i sak KU-

32/2010, hvor det ble fattet slikt vedtak: 

”Kommunestyret ber rådmannen om at arbeidet med utarbeidelse av eierstrategi/ 

eierskapsmelding gis prioritet. Eierskapsmelding/eierstrategi inneholdende retningslinjer for 

eierstyring og formål med det enkelte selskap fremmes for kommunestyret innen utgangen av 

inneværende kommunestyreperiode.” 

 

I møte 16.6.2011 behandlet kontrollutvalget som sak 17/11 – Vesentlighet – 

selskapskontroll, hvor det ble fattet følgende vedtak: 

”Sekretariatet bes merke seg kontrollutvalgets innspill til vesentlighets- og risikovurderinger 

av kommunens eierskap, og ber om å bli forelagt en ferdig analyse innen utgangen av 

valgperioden.” 

 

Det vises for øvrig til sak KS-4/11 med følgende vedtak: 

«Kommunestyret ber rådmannen om at arbeidet med utarbeidelse av 

eierstrategi/eoerskapsmelding gis prioritet. Eierskapsmelding/eierstrategi inneholdende 

generelle retningslinjer for eierstyring og formål med det enkelte selskap fremmes for 

kommunestyret innen utgangen av inneværende kommunestyreperiode.» 

 

Vurdering: 
 

Rådmannen har med bakgrunn i KRD`s rapport utarbeidet en eierstrategi, som et 

utgangspunkt for å utarbeide eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen forutsettes å si noe om 

det enkelte selskaps organisering, type, omsetning, kapital, eiere, styre samt en risiko- og 

vesentlighets-vurdering. 



 

I tillegg må det i eierskapsmeldingen vurderes om alle kommunens realverdier skal tas inn og 

vurderes. Realverdiene kan grovt deles inn i 3 kategorier: 

- Eierskap i bedrifter/selskaper 

- Bygninger, eiendommer, anlegg og tomter 

- Infrastruktur innen vann og avløp 

 

Kontrollutvalget ba om at eierskapsmelding ble fremlagt før utløpet av forrige valgperiode. 

Dette ble dessverre ikke fulgt opp i forrige valgperiode og er i ettertid etterlyst av 

kontrollutvalget og nytt kommunestyre. Med utgangspunkt i dette legges eierskapsstrategien 

fram for behandling for nytt kommunestyre. 

 

Ut fra rådmannens vurdering bør det nedsettes et utvalg som består både av politikere og 

administrasjonen for å utarbeide eierskapsmeldingen. Det bør fremgå hvilke realverdier 

eierskapsmeldingen bør omfatte. Utvalgets størrelse og sammensetning bestemmes av 

kommunestyret, samt at det bør settes en tidsfrist for framleggelse av meldingen. 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for meldingsarbeidet 

De siste årene har det vært et økt fokus på kommunalt eierskap. KS etablerte i 2009 et 
Eierforum, og har etter det utarbeidet anbefalinger til kommunene angående kommunalt 
eierskap og utarbeidelse av eierskapsmeldinger. Mange kommuner har utarbeidet 
eierskapsmeldinger og stadig flere jobber systematisk med fagområdet. 
 
Frøya kommune har eierandeler i flere foretak og selskap. I de deleide selskapene har Frøya 
kommune større eller mindre aksjeposter og andeler, og de eies sammen med andre 
bedrifter, organisasjoner eller med nabokommuner. I stadig flere sammenhenger 
etterspørres oversikter over det samlede eierskapet, og kommunen som eier har også behov 
for å ta en gjennomgang av eierskap og se på formålet med å eie og hvordan dette 
eierskapet skal utøves i de ulike selskapene. 
 

1.2 Hva er en eierskapsmelding? 

En eierskapsmelding er et overordnet politisk styringsdokument for virksomhet som er lagt 
til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune eller til et annet interkommunalt 
organ.  
 
En eierskapsmelding bør gi en oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper 
og samarbeid, de politiske og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og 
samarbeidsformene, samt formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike 
selskapene. 
 
Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og revideres jevnlig av kommunestyret.  
 
En eierskapsmelding vil sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre 
lokalpolitikernes ansvar. Det vil bidra til og skaffe til veie en oversikt over kommunens  
samlede virksomhet, det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske 
styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene og det vil bidra til mer åpenhet 
overfor omverden i forhold til den samlede kommunale virksomhet.   
 
Gjennom en eierskapsmelding kan kommunen dessuten gi mer overordnede styringssignaler 
til selskapsstyrene. Eiermeldingen kan også inneholde et eget punkt om selskapenes 
samfunnsansvar, f eks politiske målsettinger knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv.  
Eierskapsmeldingen bør reflektere det rettslige ansvarsmessige forholdet mellom 
selskapsform og eier. Kommunestyrene skal ikke gjennom eierskapsmeldingen detaljstyre 
selskapene, men bidra til å sikre samhandling og kommunikasjon mellom eierorgan og 
kommunestyret overfor selskapene og omverden.   
 

1.3 Oppbygging av meldingen 

Meldingen er delt inn i tre hoveddeler.  
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Del I omhandler eierstyring, derunder selskapsformer, eierskapsprinsipper og eierstrategi.  
 
Del II omhandler kommunens eierskap og gir en oversikt over selskaper og eierinteresser, 
samt strategi som skal ligge til grunn for det enkelte.  
 
Del III omhandler oppfølging av eierskapsmeldingen i form av en handlingsplan og års hjul 
for eierstyring. 
 

 

2 Eierstyring 
 

2.1 Hva vil vi med eierskapet? 

”Å eie er å ville” uttrykkes i mange eierskapsmeldinger. Det bør også være ganske 
innlysende. En kommune må ville noe med selskapene de eier. Dette er også 
hovedbegrunnelsen for at det er viktig å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i 
ulike selskaper, gjennom for eksempel eierskapsmeldinger.  
 
Styringsdokumentene til selskapet, som vedtekter eller selskapsavtale, skal inneholde 
avklaringer av hva som ønskes oppnådd med selskapet og hvilke forventninger eier har til 
selskapet. Formålsparagrafen er sentral. I tillegg er det viktig med tydelige eierstrategier. 
Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier: hva vil vi med eierskapet i 
dette selskapet? 
 
Tabellen under illustrerer hvordan ulike alternative eiermålsetninger avgjør hva som blir 
virksomhetens målsetninger og prioriteringer:  
 
Eiermålsettinger Virksomhetsmålsetninger 

Maksimalt utbytte Effektiv drift 

Sikkert utbytte Risikospredning 

Sysselsetting Antall ansatte 

Regional næringsutvikling Etablere ny virksomhet 

Myndighetsutøvelse Forsvarlige økonomiske rammer 

Ingen definert målsetting Ledelsens egendefinerte mål 

 

 

2.2 Motiver for selskapsdannelse 

Det er en vanlig antakelse om at når det etableres et foretak eller selskap, er det for å oppnå 
noe.  I denne eierskapsmeldingen legges det til grunn en antagelse om at når en kommune 
etablerer et foretak eller selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med 
andre, så er det for at kommunen skal oppnå noe. Men der private eiere vil ha økonomisk 
utbytte som hovedmål for sitt selskap, kan det offentlige ha en del andre mål.  
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Eierskapet kan grovt deles inn etter om det er finansielt eller politisk motivert. Flere 
kommuner har i sine eierskapsmeldinger gruppert selskapene etter fem kategorier for motiv 
for eierskap. Disse er også omtalt og gjengitt i boken ”Kommunalt eierskap – roller, styring 
og strategi” (Resch-Knudsen, 2011). Grunnlaget for kategoriseringen er formålsparagrafen i 
selskapsavtalen eller vedtektene (formål) og intensjoner ved etableringen av selskapet (mål). 
Det er ikke uvanlig at det kan være flere motiver bak etableringen av et selskap.  
 
De fem motiveringene presenteres kort nedenfor: 
 
Finansielt motivert   
Dersom hovedformålet med eierskapet er å oppnå økonomiske resultater, defineres 
eierskapet som finansielt.  Finansielt formål betyr ikke at eier har en kortsiktig horisont på 
sitt eierskap eller at eier ønsker å selge aksjene i selskapet.  Finansielt formål er naturlig for 
selskaper som er forretningsmessig orientert og hvor bedriftsøkonomiske 
lønnsomhetskriterier ligger til grunn for selskapenes arbeid.  Eierskap med et finansielt motiv 
vil ofte innebære en økonomisk risiko.  
 
Politisk motivert  
Selskapsdannelser der motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er strategiske valg om å 
posisjonere kommunen/regionen. Verken økonomi, hensynet til tjenesteyting eller lignende 
er begrunnelser for eierskapet.  
 
Effektivisering av tjenesteproduksjon 
Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i hovedsak med at fellesløsninger bidrar til 
mer effektiv tjenesteproduksjon enn å yte tjenesten selv. Sentralt her er å oppnå økt 
mengde av tjeneste for de midlene som er til disposisjon og bedre forvaltning av 
anleggsmidlene. 
 
Samfunnsøkonomisk motivert  
Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i at kommunen gjennom selskapet vil 
oppnå totalt sett mer samfunnsøkonomiske resultater eller gjennomføring av oppgaver. 
Offentlig engasjement og styring i oppgaveløsningen vil stå sentralt i begrunnelsen for denne 
kategorien. 
 
Regionalpolitisk posisjonering 
Selskapsdannelser som er motivert og begrunnet i at det styrker regionens muligheter og 
posisjon til å gjennomføre oppgaver i forhold til andre regioner og nasjonale aktører. Har kan 
også posisjonering for å utløse statlige midler/prioriteringer være en del av begrunnelsen. 
 
Motiv og mål med selskapet får følger for hvordan eierstyringen innrettes. Formålet er ikke 
statisk, men kan endre seg over tid.  
 

2.3 Selskapsformer  

 

Det er ulike selskapsformer som kan benyttes for organisering av kommunale oppgaver ved 
selskapsorganisering. Formålet med en kommunal virksomhet har mye å si for hvilken 
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selskapsform kommunen bør velge. I dette kapittelet gis en kort omtale av de enkelte 
organisasjonsformene og en vurdering av når det er mest hensiktsmessig å benytte de 
enkelte selskapsformene.  
 

2.3.1 Aksjeselskap (AS)  

Aksjeloven regulerer etablering og drift av aksjeselskaper (AS). Med aksjeselskap (AS) forstås 
ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets 
forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, 
hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Selskapet betraktes som en selvstendig juridisk enhet.   
  
Det som først og fremst kjennetegner et aksjeselskap fra andre måter å organisere 
virksomhet på, er aksjeeiernes begrensede ansvar for selskapsgjelden. At aksjeeierne har et 
begrenset ansvar for selskapsgjelden, betyr at deres ansvar er begrenset til det 
aksjeinnskuddet som de forplikter seg til å betale når de tegner aksjer i selskapet. Selskapets 
kreditorer kan bare søke dekning i selskapets eiendeler og formue for øvrig. Forhold som 
gjelder aksjeeierne seg imellom, reguleres med egen aksjonæravtale.  Selv om selskapet går 
konkurs, kan kreditorene ikke kreve at aksjeeierne dekker selskapets gjeld. Det kan heller 
ikke kreves at aksjeeierne gjør innskudd i selskapet utover det aksjeinnskuddet den enkelte 
aksjeeier skal betale.  
  
Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen av selskapet, og eierne har myndighet 
gjennom generalforsamlingen. Dette betyr at kommunen som aksjeeier ikke kan gi pålegg til 
selskapets styre uten at dette skjer i form av en beslutning fra generalforsamlingen. Nivået 
på eierandelen må derfor tilpasses kommunens mål med eierskapet. Dersom bedriften 
tidligere har operert innenfor et lovbestemt monopolområde, vil det være hensiktsmessig at 
kommunen eier 100 prosent av aksjeselskapet.  
  
Organisering av virksomhet i aksjeselskap er egnet hvor det er ønskelig å redusere risiko for 
kommunen. I tillegg er det selvfølgelig at det er behov for å fristille virksomheten fra 
kommunens organisasjon for å bedre virksomhetens rammebetingelser. Der det er ønskelig 
å fristille en virksomhet fra kommunens øvrige organisasjon vil aksjeselskap være å 
foretrekke fremfor andre selskapsformer.  
  

2.3.2 Kommunalt foretak (KF)  

Kommunale foretak er en del av kommunen og hjemlet i kapitel 11 i Lov om kommuner og 
fylkeskommuner (Kommuneloven). De kommunale foretakene har ikke selvstendig 
partsstatus i forhold til domstoler og offentlige myndigheter. Alle lover som er gjeldende for 
kommunal virksomhet, som Kommuneloven, Forvaltningsloven og Offentlighetsloven, 
gjelder for de kommunale foretakene.  
  
Hovedformålet bak organisasjonsformen kommunalt foretak er å gi deler av kommunal 
virksomhet større grad av fristilling fra de politiske beslutningsprosesser enn andre 
organisasjonsformer etter kommuneloven. Til forskjell fra kommunalt eide aksjeselskaper, 
som er rettslig og økonomisk atskilt fra kommunen, er kommunalt foretak en del av 
kommunen.  
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Foretaket ledes av et styre som et utpekt direkte av kommune- eller fylkesstyret og har 
dermed ikke et eierorgan på linje med virksomheter organisert etter selskapslovgivningen.  
Daglig leder står dermed i linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret.  
Foretakene er på den ene siden underlagt kommunestyrenes budsjettmyndighet.  
Administrasjonssjefen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets 
daglige leder 2.   
 
Organisasjonsformen kommunalt foretak er et alternativ til aksjeselskapsformen. 
Virksomhet der det er stort omfang av offentlig myndighetsutøvelse er best ivaretatt innen 
kommunens ordinære organisasjon. Der hvor det er behov for å redusere risiko og avgrense 
ansvaret er virksomheten best ivaretatt i et aksjeselskap. Dermed er kommunalt foretak 
aktuell for virksomhet som ikke har stort omfang av offentlig myndighetsutøvelse og hvor 
kommunen vil ha fullt ansvar. Denne selskapsformen er utfordrende styringsmessig i og med 
at det samtidig skal fristilles og være kommunens fulle ansvar. Dersom det er ønskelig med 
fristilling av virksomhet er aksjeselskap å foretrekke.  
  

2.3.3 Interkommunalt selskap (IKS)  

Interkommunale selskap reguleres i lov om interkommunale selskaper. Med interkommunalt 
selskap menes et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller 
interkommunale selskaper. Loven gjelder likevel ikke for selskap hvor samtlige deltakere har 
et begrenset ansvar for selskapsforpliktelsene.  
 
Interkommunale selskap er rettslig og økonomisk skilt fra deltakerkommunene. Hver av 
deltakerne har et ubegrenset ansvar for en andel av selskapets samlede forpliktelser. Dette 
skiller interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. 
Deltakerkommunene får imidlertid større innflytelse over forvaltningen av det 
interkommunale selskapet.  
  
Selskapets øverste myndighet er representantskapet som består av minst ett medlem fra 
hver kommune. Representantskapet kan omgjøre styrets vedtak.  
  

2.3.4 Interkommunalt samarbeid   

Flere kommuner kan inngå avtale om å løse oppgaver i fellesskap uten at det dannes et 
interkommunalt selskap. Styret har begrenset avgjørelsesmyndighet og myndighet til å ta 
avgjørelser bare i saker som angår virksomhetens drift og organisering. Slike 
interkommunale samarbeid reguleres i kommunelovens § 27. 
  

2.3.5 Stiftelser  

I henhold til stiftelsesloven er en stiftelse en formuesverdi som ved testament, gave eller 
annen rettslig disposisjon er stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål av ideell, 
humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. En rettsdannelse 
som oppfyller disse vilkårene, er en stiftelse uavhengig av om den er betegnet som legat, 
institusjon, fond eller annet.  
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Stiftelser har til forskjell fra selskapene ingen eiere. Stiftelsen er et selveiende rettssubjekt. 
Verken oppretteren eller andre kan med grunnlag i eiendomsretten utøve styring over 
stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd. Eierne kan imidlertid 
få betydelig innflytelse på stiftelsen ved å etablere en ”rådsforsamling” med oppgaver og 
myndighet i henhold til stiftelsesloven. Det er kun Stiftelsestilsynet som har myndighet til å 
omdanne en stiftelse.   
  
Stiftelsesformen er spesiell ved at en stiftelse er et selveiende, selvstendig rettssubjekt og at 
det er lagt til Stiftelsestilsynet å omdanne stiftelser. Dette innebærer at organisering av 
virksomhet i en stiftelse ikke bør nyttes når kommunen har styringsinteresser av 
innholdsmessig karakter i virksomheten eller er innstilt på å ta et langsiktig økonomisk 
ansvar for virksomheten. Dette innebærer at stiftelsesformen ikke bør velges når oppgavene 
har karakter av myndighetsutøving, virkemiddeldisponering eller tjenesteyting der 
kommunen har ansvaret for tjenesteytingens omfang og kvalitet.  
 

2.3.6 Vertskommunesamarbeid 

Fra 1. januar 2007 ble det innført en generell hjemmel i kommuneloven §§ 28 a–k som åpner 
for samarbeid mellom kommuner om lovpålagte oppgaver, jf. Ot.prp. nr. 95 (2005-2006) Om 
lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(interkommunalt samarbeid).  
 
Vertskommunesamarbeidet innebærer at beslutningsmyndighet blir delegert fra en eller 
flere kommuner til vertskommunen. Til grunn for samarbeidet skal det ligge en 
samarbeidsavtale.  
 
Loven skiller mellom administrativt vertskommunesamarbeid og vertskommunesamarbeid 
med felles folkevalgt nemnd. Der det ikke overføres beslutningsmyndighet av prinsipiell 
karakter, kan kommunene opprette et administrativt kommunesamarbeid. De ulike 
deltakerkommunene kan delegere ulik kompetanse til vertskommunens administrasjon 
innenfor et slikt administrativt vertskommunesamarbeid. Beslutningene treffes da av 
administrasjonen i vertskommunen.  
 
Det kan også overføres beslutningsmyndighet i prinsipielle saker. I så fall må kommunene 
inngå et vertskommunesamarbeid med en felles folkevalgt nemnd som treffer avgjørelser i 
slike saker. Øvrige saker kan delegeres til vertskommunens administrasjon.  
 
For begge vertskommunemodellene er det lagt vekt på å ivareta rettssikkerheten gjennom å 
klargjøre systemet for forvaltningsklage og lovlighetskontroll. Det er også lagt vekt på å sikre 
den enkelte deltakerkommunens mulighet til å påvirke og treffe avgjørelse i enkeltsaker som 
er delegert til vertskommunen. Den enkelte deltakerkommunen kan gi vertskommunen 
instruks om utøvelsen av den delegerte myndigheten i saker som alene gjelder 
deltakerkommunen eller dennes innbyggere.  
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2.3.7 Valg av selskapsform – konsekvenser for eierstyring 

Bakgrunnen for å tenke gjennom og deretter velge å etablere et foretak eller selskap, eller 
gå inn som medeier eller deltaker sammen med andre kan være svært ulike.  
  
For eksempel er det i forbindelse med etablering av kommunale foretak ofte hensyn til 
muligheter for mer forretningsmessig drift, konkurranseforholdene for virksomheten, og 
muligheter for økt konkurransekvalifisering som ligger til grunn.  
  
Når det gjelder valg av selskapsformer som interkommunale selskaper (IKS) og 
interkommunale samarbeid (IS, kommuneloven § 27) er disse ofte begrunnet med mer  
kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og oppgaveløsning ved å samarbeide, endringer i 
rammebetingelser og eller lovverk, og regionalpolitisk hensyn.   
  
Aksjeselskap blir gjerne brukt i forhold til regional utvikling og i tilknytning til større 
prosjekter hvor tidshorisonten er langsiktig. Samferdsel, energi og næringsutvikling har vært 
de områdene det har vært vanligst å bruke selskapsformen.  
  
Stiftelser er ikke anbefalt for virksomheter som krever eierstyring.   
  
I de tilfellene der selskapsdannelse er aktuelt står kommunen i prinsippet fritt til selv å velge 
selskapsform, så fremt det ikke følger avgrensinger i lover og forskrifter for 
oppgaveområdet. Før det avgjøres hvilken selskapsform som er den mest formålstjenlige i 
forhold til de motiver kommunen har lagt til grunn for selskapsdannelsen, må det gjøres en 
rekke avveininger. Vurderingen må gjøres med tanke på at selskapsformen står i forhold til 
de oppgaver og funksjoner selskapet er tenkt å utføre, hvilke rammebetingelser selskapet 
trenger, hvilken økonomisk risiko som er ønskelig/akseptabelt, og hvor stor grad av politisk 
styring og kontroll som er ønskelig. 
 
Figuren under illustrerer graden av kommunens mulighet for styring og kontroll ved ulike 
organisasjonsformer. 
 

 

 

 

 

 

 
Figur X: Mulighet for styring og kontroll ved ulike organisasjonsformer. 

 
Figur x: Politisk styring og kontroll ved ulike organisasjonsformer 

 
Når vedtak om valg av selskapsform er gjort, må eierskapet utøves gjennom selskapet sitt 
eierorgan og i samsvar med eierdokumentene.  Tabellen under viser hvilke 
styringsdokumenter som gjelder for de ulike selskapsformene. 
 
Tabell 2: oversikt over selskapsformenes eierorgan, styre og styringsdokument  
Selskapsform Eierorgan Styret Styringsdokument 

KF Kommunestyret Velges av kommunestyret Vedtekter 
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IKS Representantskap Velges av representantskapet Selskapsavtale 
Eieravtale 
Styreinstruks 

AS Generalforsamling Velges av generalforsamling Vedtekter 
Aksjonæravtale 
Styreinstruks 

 

Eierorganer – likheter og forskjeller 
Generalforsamlingen, representantskapet eller årsmøtet er selskapets operative eierorgan. 
Den eller de valgte representantene eller fullmektigen i eierorganet skal utøve den 
respektive eiers, det vil si kommunestyrets, interesser i selskapet og gjennom disse utøve 
kommunens eierskap i selskapet. 
 
En styring gjennom formelle vedtak i de operative eierorganene bryter med den hierarkiske 
styringspyramiden som gjelder innenfor kommunen som rettssubjekt, og som 
kommuneloven er bygget opp rundt. Når kommunen legger deler av sin virksomhet til andre 
selskapsformer som er egne rettssubjekter, skal de styringssystemer som gjelder for 
vedkommende organisasjonsform følges. For å sikre det demokratiske eierskapet er det 
viktig at kommunen etablerer systemer for at vedtak som fattes i de operative eierorganene 
er forankret i kommunestyret.  
 
Det er viktig å være klar at det er enkelte forskjeller mellom representantskap og 
generalforsamling. Myndigheten til disse to er noe forskjellig. I henhold til IKS-loven treffes 
vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller 
foreta investeringer av vesentlig betydning for selskapet av representantskapet etter forslag 
fra styret. I et AS derimot er det styret som treffer beslutninger om salg, opptak av lån og 
investeringer uten at det må legges fram for generalforsamling. Representantskapet er også 
gjennom IKS-loven tillagt flere oppgaver enn generalforsamlingen i et AS. Dette gjelder 
særlig forvaltningsoppgaver, slik som fastsetting av budsjett, økonomiplan, regnskap, samt 
salg og investeringer som nevnt ovenfor. Dette gir representantskapet større innflytelse over 
forvaltningen av selskapet enn generalforsamlingen i et aksjeselskap. Generalforsamlingen 
kan imidlertid gjennom vedtektene eller ved instruks pålegge at visse forvaltningssaker som 
anses som viktige skal forelegges generalforsamlingen før styret fatter vedtak. 
 
Styret og styrearbeid 
Forvaltningen av selskapet ligger i styret, og ikke til eierne av selskapet. Et styre skal forvalte 
verdiene i selskapet ut fra de rammer og signaler som eierne gir gjennom eierstrategier, 
eiermeldinger, eieravtaler, vedtekter, selskapsavtaler og instrukser og vedtak i de operative 
eierorganene. Mangler styret rammer, må det etterspørre det, f. eks ved å innkalle til 
eiermøte. Styrets oppgave er å ha ensidig fokus på selskapets interesser. Et styre kan være 
uenig om saker som drøftes, men hele styret bør stille seg lojalt bak vedtak som er truffet. 
Spørsmål om styremedlemmers lojalitet overfor andre særinteresser kan komme opp i 
enkelte saker, og kan medføre inhabilitet.  
 
Habilitet 
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Inhabilitet inntrer når en person antas å ha personlige interesser i utfallet av en sak som skal 
behandles, og som kan antas å ha påvirkning på vedkommendes dømmekraft under 
behandlingen av saken.  
Forvaltningslovens § 6 omfatter regler om inhabilitet. For aksjeselskaper regulerer 
aksjeloven § 6-7 en tilsvarende regel hvor vurderingen går på hvorvidt beslutningen eller 
avgjørelsen har ”særlig betydning” for styremedlemmet selv eller noen av vedkommendes 
nærstående, slik at han må anses å ha en fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i saken.  
Habilitet/inhabilitet må vurderes når aktive folkevalgte (medlemmer av eksisterende 
folkevalgte organ) sitter i styret for selskapene. Inhabiliteten kan oppstå i kommunestyret/i 
de folkevalgtes behandling av saker som gjelder selskapene.  

2.4 Kommunen som eier – roller og rolleforståelse 

Kommunen har ulike roller som politikk utformer, markedsregulator, myndighetsutøver, 
bestiller og eier, og det er viktig at kommunen til enhver tid er tydelig på hvilken rolle den 
har. Når det gjelder eierrollen, er det spesielt viktig at kommunen utøver sitt eierskap 
gjennom formelle eierkanaler og at utøvelsen av eierskapet er politisk forankret. Folkevalgte, 
kommunens representanter i eierorganene, samt kommunens øvrige ansatte må være seg 
bevisst de ulike rollene, slik at kommunen opptrer ryddig og tillitvekkende. 
 
Kommunestyret som eier 
Rollen som eier ivaretas av kommunestyret. Kommunestyret er ansvarlig for at de betydelige 
verdiene forvaltes av de forskjellige selskapene til beste for kommunens innbyggere. 
Kommunestyret skal fastsette (gjennom for eksempel en eiermelding) rammene for 
kommunens eierskap, herunder formålet med eierskapet.  
 
Kommunestyret kan delegere myndighet. Delegert myndighet skal utøves innenfor vedtatte 
rammer, samt andre føringer fastsatt av kommunestyret. Saker av stor prinsipiell og politisk 
betydning skal forelegges kommunestyret. 
 
I selskaper med generalforsamling (AS) hvor rollen som generalforsamling er delegert til 
andre enn kommunestyret kan saker ikke i ettertid forelegges kommunestyret for ny 
behandling. I AS er generalforsamling øverste myndighet og kan ikke overstyres av andre 
organ. Myndigheten må utøves i generalforsamlingen.  
Man kan politisk behandle saker på forhånd som skal opp i generalforsamlingen, men 
generalforsamlingen må aksepteres som selskapets øverste organ.  
Kommunestyrets beslutning på noe som er delegert (delegert hvem som skal være 
generalforsamling) kan formelt ikke være bindende for den som utøver generalforsamlingen 
på vegne av kommunestyret. Dersom kommunestyret ikke er fornøyd med utøvelse av 
generalforsamlingsfullmakten, kan kommunestyret trekke fullmakten tilbake/ikke omgjøre 
generalforsamlingens vedtak. 
 
Kontrollutvalget  
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Ref. kommunelovens § 77 nr. 5. 
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Kommunerevisjonens rolle 
Det vises til bestemmelsene i kommunelovens § 80 om selskapskontroll; 

     «I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en 
kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har 
kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger 
som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og 
den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget 
og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet.  

       Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors 
kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og 
herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller 
fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor.  

       Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til 
å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og 
tilsvarende organ.» 
 
 
Eierrepresentant i operative eierorganer 
Ordfører er gjennom delegasjonsreglementet/egne vedtak kommunens representant i 
operative eierorganer, med mindre annet er bestemt av kommunestyret. Delegeringen bør 
begrenses til eierrepresentasjon og ikke styrerepresentasjon, da han/hun vil være inhabil i 
behandling av saker vedrørende disse selskapene. 
 
Kommunestyret i Frøya har for hver valgperiode praksis for å oppnevne også andre 
folkevalgte til en del av de operative eierorganene hvor kommunen har eierinteresser.  
 
Uavhengig av hvem som representerer eier i eierorganet, bør eventuelle prinsipielle 
diskusjoner tas av kommunestyret i forkant av møter i de operative eierorganer. 
  
Kommunestyret kan ikke instruere styrerepresentantene, men godt styrearbeid innebærer 
at eierrepresentant i styrer sjekker ut eiers vurdering/synspunkt før styre behandler en sak 
av betydning for eier. Styrerepresentanten er ikke bundet av eiers synspunkter – 
styremedlemmet skal ta beslutning på selvstendig grunnlag.   
Det vil være opp til kommunestyret å ta stilling til hvor mye som skal være forankret eller 
diskutert i kommunestyret i forkant av behandling i det operative eierorganet. Det er også 
den enkeltes representant sitt selvstendige ansvar å innhente tilstrekkelig informasjon til å 
kunne utøve sin rolle som eierrepresentant for en kommune i det aktuelle selskapet. 
 
Rådmannens rolle 
Rådmannen har ingen formell rolle knyttet til kommunens eierskap og eierstyring, men som 
kommunens øverste administrative leder har rådmannen ansvar for forsvarlig utredning av 
alle saker som skal til politisk behandling, jf. kommuneloven § 23 nr. 2. Dette gjelder også 
eierskapssaker.  
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Kommunens øvrige administrasjon har kontakt med selskaper først og fremst i forbindelse 
med selskapets tjenesteutøvelse og da i en bestillerrolle. Administrasjonens samlede 
kompetanse er uansett en viktig ressurs inn i kommunes eierstyring. En kommune kan også 
velge å organisere eierstyringen sin slik at administrasjonssjefen utgjør en naturlig del av 
beslutningsprosessen i strategiske vedtak knyttet til eierstyring. 
Skal rådmannen kunne utøve den koordinerings- og styringsrollen rådmannen er satt til å 
utøve, bør rådmannen få en avklart oppgave og rolle i forhold til folkevalgtes utøvelse av 
eierrollen enten i representantskaper eller generalforsamlinger. 
 
 
Folkevalgte som styremedlemmer 
Rollen som styremedlem er forskjellig fra rollen som folkevalgt. Matrisen under viser 
forskjellen på representasjonsrollen som medlem av kommunestyret og et selskapsstyre.  
 
Matrise 1: Forskjell på rollen som medlem av kommunestyret og et selskapsstyre 
Kommunestyret Selskapets styre 

Folkevalgt Personlig valgt 

Hele kommunen Selskapet 

Partipolitikk/ideologi Selskapets interesser 

Kollektivt ansvar Personlig ansvar 

Alle innbyggere Kunder/brukere 

Fordeling Verdiskaping 

Forvaltning/monopol Marked/konkurranse 

Samfunnsøkonomi Selskapets økonomi 

Kommunens administrasjon Selskapets leder 

Offentlig verv Privat verv 

 
Styrevervet er et personlig verv hvor den enkelte er personlig ansvarlig for sine handlinger 
eller mangel på handlinger. Et styremedlem representerer kun seg selv, og skal ivareta 
selskapets interesser. Styremedlemmer skal ikke ta med seg eierinteresser i styrearbeidet.  
 
Kommunen som bestiller/kunde 
  
Rådmannen er kommunens øverste administrative bestiller av tjenester. Rådmannen kan 

delegere denne myndigheten til andre ledere i administrasjonen, som utøver den konkrete 

bestillingen på rådmannens vegne. Generelle avtaler om samarbeid med selvstendige 

rettssubjekter bør behandles i folkevalgte organer. Den enkelte bestilling tilligger rådmannen 

å beslutte innenfor det gitte delegasjonsreglementet, når de folkevalgte har gitt sin tilslutning 

til samarbeidsavtalen. 

2.5 Eierskapsprinsipper  

 

Eierskapsprinsipper er de overordnede premisser eller prinsipper som kommunen legger til 
grunn for forvaltningen av sine selskaper og eiendeler. Dette dreier seg om hva slags 
systemer retningslinjer og rutiner kommunen skal ha for utøvelse av sitt eierskap, slik som 
rutiner for rapportering, premisser for valg av selskapsorganisering, styremedlemmer for 
utøvelse av eierskap osv. 
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Hensikten med utarbeidelse av felles prinsipper for kommunens eierskap er å bidra til 
utøvelse av en forutsigbar, strategisk og langsiktig eierpolitikk. Målrettet eierpolitikk bidrar 
til å klargjøre styret sine rammer og dermed muligheter til å styre selskapet i eiernes retning, 
og styrker mulighetene for oppfølging av resultater og vurderinger av selskapets fremtidige 
situasjon, risiko osv.  
 
Et aktivt eierskap forutsetter systemer og retningslinjer for hvordan eierskap skal utøves, at 
det defineres klare målsetninger med eierskapet og at disse evalueres og følges opp.  
 
Med utgangspunkt i dette foreslås følgende prinsipper, regler og rutiner som i hovedsak skal 
ligge til grunn for Frøya kommune sin eierskapspolitikk: 
 
Aktivt eierskap: 
- 
 
Krav til kommunen som eier: 
-  
 
Krav til selskapene: 
-  
 
Rutiner for rapportering: 
-  
 
Kontroll og revisjon: 
- kontrollutvalget skal utøve forvaltningskontroll med selskaper hvor kommunen er eneeier 
eller slike selskapers datterselskaper (endret 06.02.12) 
- kommunerevisjonen skal på vegne av kommunen som eier utøve revisjon av at 
eierinteressene ivaretas 
 

2.6 Eierstrategi 

Frøya kommune forvalter verdier gjennom ulike selskaper. Når en kommune velger å legge 
en del av sine verdier inn i et selskap, medfører dette også en overføring av styringsrett til 
virksomheten. Det er imidlertid ikke alle spørsmål knyttet til forvaltning av verdiene som er 
et spørsmål for eieren. Mye vil håndteres gjennom selskapsstrategier som skal ivaretas av 
selskapets styre. Selskapets styre og administrasjonens oppgave er å legge opp virksomhets- 
og forretningsstrategi innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eieren. Det er denne 
ytre rammen som er eierstrategien, og innenfor denne skal selskapet ha en betydelig grad av 
spillerom. Tabellen under viser hva som skal være hovedfokus ved strategiene på de ulike 
nivåene. 
 
Tabell 2: Ulike strategier på ulike nivåer 
Strategi Hovedfokus 

Eierstrategi (eier) Skal vi eie virksomheten? Hva vil vi med den? 
Drives selskapene med samfunnsansvarlig 
forretningsdrift inkludert klima/miljø og i henhold til 
etiske retningslinjer og i overenstemmelse med 
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vedtatt forretningsplan? 

Virksomhetsstrategi (styret) Hvordan skal vi organisere virksomheten vedrørende 
forretningsstrategi og strategi for utvikling av 
selskapet? 

Forretningsstrategi (administrasjonen)  Hvordan optimalisere driften og utvikling av 
virksomheten? 

 

Eierstrategiene vil utgjøre de prioriteringer og tiltak kommunen har overfor ulike selskaper 
for å sikre at selskapet ivaretar de målsetninger som eierne har hatt. Det er vesentlig for en 
aktiv eierstyring at det utarbeides en tydelig eierstrategi for hvert enkelt selskap, som 
tydeliggjør eiers styringssignaler til selskapets styre. Kommunens styring bør være 
overordnet.  
 
Etableringen av en eierstrategi bør starte med en kort beskrivelse av bakgrunnen for 
eierinteressen i det aktuelle selskapet, samt de senere års utvikling. Deretter bør strategien 
peke på aktuelle punkter for vurderingen av det fremtidige eierskap.  
 
Aktuelle kriterier ved vurdering av eierskapet er: 

- Kapitalbindingssynspunkt – stor kapitalbinding anses ikke å være ønskelig for 
kommunen. 

- Oppfølgings- og investeringsbehov – stort behov for aktiv oppfølging med fokus på 
bl.a. ressursbruk samt behov for kapitalinnskudd, kan ofte anses ikke å være ønskelig 
for kommunen. 

- Virksomhetens utvikling og risiko – stort omstillingsbehov og høy risikoprofil gjør 
eierskap mindre attraktivt. 

- Samfunnsmessig betydning – stor samfunnsmessig nytte innenfor f.eks. bolig, 
sysselsetting og lokal næringsutvikling, taler for fortsatt eierskap 

- Lønnsomhet i dag og i fremtiden – god lønnsomhet i dag og i fremtiden gjør fortsatt 
eierskap attraktivt. 

- Etisk regnskap for samfunnsansvarlig forretningsdrift inkludert klima/miljø 
 

 

3 Oversikt over kommunens aksjer og eierposisjon  
Omtalen av selskapene/samarbeidene bør følge denne malen i forbindelse med 
administrasjonens rapportering til kommunestyret ved framlegging av eierskapsmelding: 
 
Selskap:  Navn på selskapet, foretaket, stiftelsen eller samarbeidet 
Organisasjonsform: AS, IKS, KF, stiftelse vertskommunesamarbeid eller § 27 samarbeid 
Omsetning/drift: Omsetning eller driftsbudsjett i kroner 
Eierandel:  Eierandel eller andel av stiftelseskapital 
Andre eiere:  Eierandel øvrige eiere, evt. andel av stiftelseskapitalen 
Formål:  Formålsparagraf 
Organisasjon:  Hensikten med eierskapet, organisering, ansatte 
Virksomhet:  Virksomhet/aktivitet i dag, finansiering(tilskudd) 
Styrerepresentasjon: Representasjon i styret 
 
Sentrale spørsmål ved vurdering av selskapene: 
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 Hva er hensikten med å opprette/gå inn i selskapet? 

 Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens hensikt? 

 Drives selskapet godt i samsvar med det som er formulert som formålet med 
selskapet? 

 Bør selskapets organisasjon endres? 

 Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene på 
dett området bedre ivaretas på andre måter? 

 Bør eierandelen økes, reduseres eller avhendes og hvorfor? 
 
   

3.1 Avgrensning 

Gjennomgangen skal gi en oversikt over samtlige selskap Frøya kommune har eierinteresser 
i, og tar for seg: 
 

1. Aksjeselskap 
2. Kommunale foretak 
3. Interkommunale samarbeid 
4. Interkommunale selskap 
5. Andelslag 
6. Stiftelser 

 
Nærmere om borettslag 
Borettslagsinnskudd er angitt i totaloversikten, men borettslagene blir ikke gjennomgått på 
samme måte som øvrige selskap. Det legges til grunn at kommunen har en overordnet 
strategi når det gjelder borettslag, som går på å gå inn i borettslag der det er hensiktsmessig 
med tanke på å sikre tjenestetilbud innenfor pleie og omsorg, sosialtjenesten og 
flyktningetjenesten. I tillegg er det også behov for et begrenset antall personalboliger. 
Kommunestyret delegerer myndighet til å oppnevne styrerepresentanter i borettslagene til 
administrasjonen og prinsipielt er det tjenesten som er bruker av boligen(e) som skal være 
representert i styrene. 
 
 





 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223   
Arkivsaksnr.: 13/586    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 
 
ØYLEKENE 2013  SØKNAD OM TILSKUDD  
 
Forslag til vedtak: 
 
Søknaden avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjettet for 2013 ut over særskilt 
bevilgning på kr. 30.000,- og midler til støtte av lag og organisasjoner (her er innstilt på 
støtte på kr. 15.000,-). 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad dat. 06.05.13 
 
Saksopplysninger: 
 
Frøya har siden 1985 deltatt i Øylekene som er en idrettskonkurranse for ungdom fra 25 øyer 
fra hele verden. Frøya og Hitra er de eneste deltakerne fra Norge og ble i sin tid forespurt via 
utenriksdepartementet. Det var tidligere kultursjef Arnold Myreng som sørget for at Frøya 
ble et fullverdig medlem av en organisasjon der det er stor pågang for å bli medlem fra øyer 
over hele verden. 
 
Årets leker arrangeres på Bermuda og Frøya er påmeldt med 21 deltakere fordelt på fotball, 
svømming og golf. Lekene på Bermuda medfører store kostnader på den enkelte deltaker og 
den lokale organisasjonen ”IGA Frøya” søker derfor om et tilskudd fra kommunen på kr. 
30 000 for å redusere kostnadene for den enkelte utøver. 
 
Øylekekomiteen mottar kommunalt tilskudd på kr. 30 000 pr. år. Penger som går til å betale 
medlemskap samt å delta på generalforsamlinger. Dette er for øvrig samme beløp Hitra 
kommune bevilger. Hitra kommune bevilget forøvrig kr. 100 000 ekstra i 2011 og har gitt et 
ekstra tilskudd på kr. 70 000 i 2013.  
 
Dette er første gang den lokale komiteen søker om ekstra tilskudd. 
 
Vurdering: 
 
For idrettsutøvere på Frøya er Øylekene den eneste arena for internasjonal deltakelse med 
unntak av landslag. Gjennom Øylekene får idrettsutøvere muligheten til å bli kjent med folk 



fra andre øysamfunn og knytte vennskap med folk fra andre nasjoner. Frøya har deltatt i de 
fleste lekene og deltakelsen har blitt finansiert gjennom egenandeler samt sponsormidler fra 
næringslivet. 
 
Øylekene har sitt eget lokale styre, men har nå gått inn som en naturlig del av Frøya 
idrettsråd. Dette etter idrettsrådets eget ønske.  
 
Kulturetaten har sekretærfunksjonen for IGA Frøya på samme måte som for Frøya Idrettsråd 
og Frøya Ungdomsråd. Frøya kommune har mottatt en forespørsel fra styret i IGA om å 
komme til Frøya for å holde sitt vårmøte 2014. Dette vil i så fall være en flott mulighet for 
både idretten og politisk nivå å få en innføring i hva Øylekene er og hva kommunen kan 
utvikle sitt medlemskap til å bli. 
 
Øylekekomiteene fra Frøya og Hitra har innledet et samarbeid og vil i løpet av året sammen 
søke annen offentlig støtte samt se på hva sentrale idrettsorganisasjoner kan bidra med. Dette 
for å lette belastningen for den enkelte deltaker. 
 
Øylekene har også søkt på kommunalt tilskudd til lag og organisasjoner og er fra 
administrasjonen innstilt med kr. 15 000.  
 
Tilslutt kan nevnes at to nye idretter har organisert seg på Frøya, idretter som ønsker å trene 
mot deltakelse i neste Øylekene i 2015 på Jersey. Dette gjelder Frøya Volleyballklubb og 
Frøya Bueskytterklubb som er under etablering. 
 
 
 
 
 
 
 











 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223   
Arkivsaksnr.: 13/472    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 
 
DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 

2013  

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Formannskapet fordeler drift- og aktivitetstilskudd til frivillige lag og organisasjoner i 2013 
som følger: 
  
Post  1 640 231 4701  kr. 300 000 
 
SØKER TYPE AKTIVE 

MEDL. 
TILDELT 

Idrett:    
Frøya IL Allidrett 445 100 000 
Mausund IL Allidrett 105   22 000  
Frøya Fotballklubb Fotball 260   25 000 
NMK Frøya Motorsport 165   25 000  
Frøya og Hitra Taekwon-do Taekwon-do 32     9 000 
IGA Frøya – Øylekene Øylekedeltakelse 23    15 000 
Frøya Sportsdykkerklubb Dykking 61      5 000 
Frøya Padleklubb Padling 35      1 000 
Grendalag:    

Dyrøy Grendalag Allment       7 000 
Skjønhals Kretslag Allment       7 000 
Bogøy Velforening Allment       7 000 
Nesset Grendalag Allment       7 000 
Sørburøy Velforening Allment       7 000 
Valen Grendalag Allment       7 000 
Sula Grendalag Allment       7 000 
Titran Grendalag Allment       7 000 
Uttian Grendalag Allment       7 000 
Andre:    

Frøya Turlag Folkehelse       9 000 
Frøya Teaterlag Terater/revy       9 000 
Folkeakademiet Frøya Kulturformidling       1 000 



Stiftelsen Norddyrøy slip Kulturminne       1 000 
Frøya Seniordans Dans       1 000 
Mausund Seniordans Dans       1 000  
Frøya Band Renuinon Arrangør       5 000 
Sangkoret Havdur Kor       2 000 
Sistranda Mannskor Kor       2 000 
Hitra og Frøya Hundeklubb Interesseorg.       2 000 
Mausund Husflid og brukskunst Interesseorg.       1 000 
Frøyværingen Brukskunst/salg       1 000 
Gabriela Lukassen Musikk/språk              0 
TOTALT   300  000 

 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
Tilskuddene er bekjentgjort i pressen samt på Frøya kommunes hjemmesider. I tilegg har vi 
gjennom Frøya frivilligsentral sendt ut både meldinger og påminninger til alle lag og 
organisasjoner i kommunen. 
 
Årets søknadsmasse teller 30 søknader og dette er det høyeste antallet på mange år. 
 
Årets tilskuddsbeløp er økt fra kr. 200 000 i 2012 til kr. 300 000.  
 
På bakgrunn av at formannskapet har gitt sin tilslutning til satsing på barn og unge samt 
folkehelse har rådmannen valgt å øke idrettens andel fra 65 % i 2012 til 67 % i 2013. Når det 
gjelder grendalagene ligger forslage på samme prosent som i 2012.  
 
Det er også kommet melding om at vi til høsten kan dele ut kr. 400 000 gjennom SalMar-
fondet så spesielle tiltak vil bli innstilt der. På denne bakgrunn har rådmannen valgt å gi like 
beløp til grendalagene. 
 
Vurdering: 

 

Rådmannen har som tidligere år prioritert idretten høyt da det er innenfor disse lagene den 
største aktiviteten opp mot barn og unge foregår. Dette er også i tråd med signalene fra 
formannskapet da Kvalitetsløftet innenfor kultursektoren ble vedtatt. Her er fokuset ”barn og 
unge” samt ”folkehelse”. 
 
Når det gjelder grendalaga har rådmannen valgt å legge seg på samme tilskuddsbeløp til alle. 
Dette ut fra at disse lagene gjør en stor innsats for befolkningen i grendene og deres arbeid 
omfatter alle aldersgrupper og ofte med et spesielt fokus på tilflyttere. Grendalagene er viktig 
for Frøya. 
 



Rådmannen har i år valgt å foreslå tildeling til alle som har søkt, da med et unntak. Grunnen 
til at siste søknad ikke prioriteres er at den ikke faller innenfor kriteriene, men denne vil 
kunne være aktuell ved tildeling fra SalMarfondet til høsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 13/595    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ODA FRA HAVET - SØKNAD OM STØTTE.  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommune ser positivt på tiltaket men har dessverre ikke avsatt midler til denne 
type tiltak i 2013 og finner derfor ikke å kunne støtte dette. 
 

 

Vedlegg: 
 

Søknad dat. 11.05.13 

 

Saksopplysninger: 
 

Oda fra havet er et forsøk på å få oppført et historisk spel på Frøya annethvert år fra 2014. 

Spelet er basert på tre bøker, ”Folket fra Spåhålet” med handling hentet fra Mausund skrevet 

av Vidar Oskarson som også har tatt initiativet til det nye spelet. 

 

Vidar Oskarson har fått med seg en erfaren kunstner, Marte Hellem fra Verdal som både 

bidrar med manus og egenproduserte sanger og melodier. 

 

Første oppsetning er planlagt i det nye kulturhuset 23-24 mai 2014, deretter skal 

oppsetningen flyttes til Mausund og gjennomføres annethvert år. Etter planene ønsker 

initiativtakerne å blande lokale og profesjonelle kunstnere etter samme modell som brukes i 

spellet om ”Heilag Olav” og i ”Maren” på Hitra. 

 

Gjengen bak ”Oda fra havet” søker Frøya kommune om et engangstilskudd på kr. 100 000 

som er tenkt brukt til etablering av spelet.  

 

Vurdering: 
 

Frøya kommune har i Kommuneplanens samfunnsdel fokus på å få gjennomført Titranspelet 

og ev. Gulltransportspelet minst hvert 2. år, men dette har vist seg vanskelig da ingen har 

påtatt seg ansvaret for selve gjennomføringen. Gjennom initiativet fra Vidar Oskarson er 

muligheten her for å få oppsatt et lokalt spel.  

 



Et spel vil også bidra til å oppfylle et annet punkt i samfunnsdelen, ”styrke Frøya som 

festivalkommune”. Videre heter det i samfunnsdelen at det skal ”satses mer på gjestespill 

innen dans, teater og musikk”. For å få satt opp denne type forestillinger er vi helt avhengige 

av at privatpersoner eller organisasjoner tar rollen som ildsjeler 

 

Rådmannen ser meget positivt på initiativet som er i tråd med intensjonene i kommunens 

samfunnsdel, dessverre er det ikke midler avsatt i årets budsjett for å kunne yte det tilskuddet 

det søkes om. Rådmannen håper allikevel at tiltaket kan realiseres. 

.  

 

 

 

 

 









 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 13/486    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 

 

SØKNAD FRA BELLONA OM STØTTE TIL NY HAVBRUKSRAPPORT  
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommune avslår søknad fra Bellona om økonomisk støtte på 25.000 kr.  
Det er ikke avsatt midler i kommunens budsjett til dette arbeidet. 
 
 

 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Bellona om økonomisk støtte datert 18.04.2013  
 
Link til Bellonas rapport Miljøstatus for norsk havbruk, utgitt 2003:  
http://bellona.no/filearchive/fil_rapport_pc_web.pdf 
 

Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har den 18 04.2013 mottatt søknad fra Bellona om økonomisk støtte på 
25.000 kr til ny rapport om havbruk; Et hav av muligheter. Støtten vil gå til Bellonas 
havbruksarbeid, produksjon og lansering av rapporten. Kommunen får logo i rapporten hvis 
de bidrar med støtte. 
 
Rapporten skal lanseres på Aqua Nor 2013 med et eget seminar og stand. De ønsker å skaffe 
oppmerksomhet rundt de mulighetene som finnes for norsk havbruksnæring og presentere 
noen av de løsningene de mener kan være premissgivende for at næringen kan gjøres på en 
mer bærekraftig måte.  
 
Rapporten har et budsjett på 713.000 kr. Bellonas arbeid baseres på støtte fra næringslivet og 
havbruksnæringen har gjennom mange år støttet Bellonas arbeid innenfor området havbruk. 
 
Et hav av muligheter – vil beskrive dagens utfordringer med oppdrett av laksefisk, 
tilgjengelige teknologiske løsninger og Bellonas forslag til nye framtidsrettede løsninger hvor 
havbruksnæring, forskningsinstitusjoner og politikere oppfordres til samarbeid. 
 

Vurdering: 



 
Kommunen er positiv til arbeidet som nedlegges i denne rapporten. Dette er kunnskap som 
griper rett inn i Frøyas viktigste næring – havbruket. 
 
Kommunen er ikke bestiller av rapporten, og vet heller ikke konkret hva den vil inneholde, 
selv om overskriftene er kjent. Det er ikke sikkert at det er riktig å la kommune stå som en 
bidragsyter i en slik rapport (logo i rapporten). 
 
Bellona prøver å finne løsninger for et mer miljøvennlig og bærekraftig havbruk for 
framtiden. Integrert havbruk er helt klart en del av denne utviklingen, og det er i ferd med å 
etableres på Frøya. 
 
Bellona utga i 2003 rapporten Miljøstatus for norsk havbruk. Den var basert på et 
vitenskapelig faktagrunnlag og bidro til å rydde unna misforståelser og myter om havbruk, 
slik at det ble mer fokus på utfordringene. Rapporten har fått positive tilbakemeldinger og 
har vært en nyttig referansekilde.  
 
Det er ikke avsatt midler i kommunens budsjett, og har dermed ikke midler til å være med å 
finansiere rapporten. Hvis politikerne imidlertid ønsker å gi støtte, har de muligheten til dette 
ved å ta i bruk reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
 
 
 













 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 13/557    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 
 
KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 

PILOTPROSJEKT INNEN HELSESEKTOREN  
 
 
Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
1. Scardi AS innvilges 28,3 % støtte fra det kommunale næringsfondet, inntil kr 

160 000,- til gjennomføring av pilotprosjekt, på bakgrunn av søknad datert 
21.04.2013. 

2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 11.06.2014.  
3. Scardi AS må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. 

Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen, faller tilbudet bort. 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om tilskudd fra Scardi AS v/ Frank Jakobsen, datert 21.04.2013. 
2. Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret 

 
Saksopplysninger:   
Scardi AS ved Frank Jakobsen, søker det kommunale næringfondet om tilskudd til å 
gjennomføre et pilotprosjekt innen helsesektoren. Scardi AS ble stiftet 08.01.2012, har 
foretaksnr. 997 856 821 og er registert med adresse på Sistranda. 
 
Scardi AS har utviklet et internasjonalt helsekort. Dette er et smart-kort, der kort – 
innehaveren kan legge inn person- og helseopplysninger. Det er også utviklet en programvare 
som gjør det mulig for pasienten og helsepersonellet å kommunisere, selv om de snakker 
ulike språk. Dette helsekortet, som kan benyttes over hele verden, kan forhindre 
misforståelser og feilbehandling. 
 
Når en pasient oppsøker en lege med et annet språk, kan pasientens helsekort kommunisere 
med legens datamaskin ved hjelp av en ordinær kortleser. Om ikke legen har nødvendig 
dataprogram for å lese kortet, kan dette på et øyeblikk lastes gratis ned via internett. Når 
dataprogrammet åpner kortet, velges språkene det skal kommuniseres på. Via enkle valg på 
datamaskinen kan legen også stille pasienten spørsmål ved hjelp av et oversettelsesprogram, 
enten ved bruk av lyd eller som tekst på skjermen. 
 



Helsekortet vil gi legen en tilgang til en oversikt over pasientens helsetilstand, fra allergier og 
kroniske sykdommer til hvorvidt pasienten bruker faste medisiner. Kortet vil derfor også ha 
en stor nasjonal verdi, ettersom pasientjournaler ikke er tilgjengelig ved legebesøk i andre 
distrikt enn i hjemkommunen. Helsekortet vil i utgangspunktet selges via distributører i det 
enkelte land og via internett. Salgsinntektene vil bestå av inntekter ved salg av helsekort. 
 
Utviklingen av selve softwaren og den nettbaserte løsningen er ferdigstilt gjennom et 
utviklingssamarbeid med det Canadiske firmaet Almex Smartcard Solution Ltd. og det 
indiske firmaet Pryogika Smart Card Technologies Ltd.  
 
Beskrivelse av pilotprosjektet: 
Pilotprosjektet skal gjennomføres for å teste ut helsekortenes funksjonalitet i praksis av 
hensyn til: 

- Systemets kompabilitet til ulike programvarer innen helsesektoren. 
- Faktisk bruk. 
- Operasjonalisering av språkkonvertorene. 
- Praktisk uttesting av hardware på legekontor, i ambulanse og på venterom. 
- Sertifisere helsekortet i henhold til personvernlovgivningen og datalagring av 

helseopplysninger. 
 
På grunn av at øyregionen har en stor arbeidsinnvandring, har en valgt å gjennomføre 
pilotprosjektet lokalt på Hitra og Frøya. Pilotprosjektet blir et samarbeid mellom Scardi AS, 
bedriftshelsetjenesten, legekontorene og ambulansene i de to kommunene. Legevakten i 
Orkdal, som har pasientkontakt fra øykommunene, vil også delta i prosjektet. 
 
Pilotprosjektet rettes mot de fremmedspråklige innbyggerne i kommunene. Det skal utdeles 
750 helsekort til denne gruppen, som skal bruke helsekortet i forbindelse med sine 
henvendelser til helsesektoren. I tillegg skal venterom, legekontorer og ambulanser utstyres 
med nødvendig hardware og helsepersonellet skal få tilstrekkelig opplæring i bruk av dette. 
 
Piloten er beregnet til å ha en varighet på minimum 4 måneder, og oppstart vil foreligge 
umiddelbart etter at risiko- og sårbarhetsanalysen for prosjektet er godkjent.  
 
I finansieringsplanen til søker står det også oppført støtte fra Innovasjon Norge pålydende kr. 
277 000,-. Søker har forklart at denne søknaden er under utarbeidelse, og vil bli oversendt 
Innovasjon Norge.  
 
Prosjektets totalkostnad blir oppgitt å være kr. 565 000,-. En summering av kostnadene viser 
at dette er 500 kr. for lite, i forhold til de kostnadene som er oppgitt. Av dette søkes det om 
kr. 160 000,- i støtte fra næringsfondet, dvs. 28,3 % støtte av prosjektets totale kapitalbehov. 
 

Kostnader Finansiering 

Lønn 4 mnd. 120 000,- Støtte fra kommunalt 
næringsfond 

160 000,- 

2 datamaskiner 20 000,- Støtte fra Innovasjon Norge 277 000,- 
750 helsekort 112 500,- Egenkapital + egeninnsats  128 000,- 
12 kortlesere 10 000,- Totalt (*) 565 000,- 

2 pc kiosker 42 000,-   
2 håndholdte pad til ambulanse 50 000,-   



Utvikling og opptrykk av 
veiledningsmatr. 

50 000,-   

Husleie, internettkostnader og 
serverleie 

15 000,-   

Gjennomføring av evaluering 86 000,-   
ROS- analyse 60 000,-   
Totalt (*) 565 500,-   
* : Underdekning på kr. 500,- mellom stipulerte kostnader og finansiering. 
 
I desember 2010 fikk Ambulansevakten ved Frank Jakobsen kr. 74 000,- i støtte til 
utarbeidelse av Translate solution, som var et oversettelsesverktøy for å forbedre 
kommunikasjonen mellom helsearbeidere og fremmedspråklige. Dette arbeidet er nå 
ferdigstilt, og denne søknaden kan ses på som en digital videreføring av dette arbeidet. 
 
For nærmere opplysninger, vises det til vedlagte søknad. 
 
Vurdering: 
Ut fra det rådmannen er blitt gjort kjent med, har Scardi AS funnet en forretningside som kan 
ha et stort markedspotensial både på nasjonal og internasjonal basis. Flere land har vist 
interesse for dette arbeidet (USA, Canada, Tyskland, Spania, Jordan, Saudi Arabia, Ghana 
etc.). Før de kan begynne å selge produktet, er de avhengig av å gjennomføre et pilotprosjekt 
som omsøkt, for å teste ut konseptet.  
 
Dette er et spennende prosjekt for Frøya på flere måter. I regionen (Hitra – Frøya) bor det 
mange fremmedspråklige som kan dra nytte av dette arbeidet i sitt møte med helsevesenet. 
Dette er også spennende utfra at dette er en ”ny type næring” for Frøya, på bakgrunn av at 
storparten av vårt næringsliv er sentrert rundt havbruk med avledede virksomheter, fiske og 
fangst. Det er også svært positivt og spennende at gründere fra Frøya kan vise seg 
interessante både på den nasjonale og den internasjonale arenaen innenfor flere næringer i 
tillegg til havbruk. 
 
Scardi AS har et styre, der følgende personer er representert (ikke opplyst i søknaden): 

- Terje Svendsen (styreleder) 
- Marco Krys (nestleder og designer) 
- Frank Jakobsen (styremedlem og daglig leder) 

 
Alle kostnadene i søknaden er inkl. mva. Årsaken til dette er at Scardi AS er registert i 
foretaksregisteret men ikke i merverdiavgiftsregisteret (se vedlegg 2). I oppsettet er det 
avdekket en feil på kr. 500,- i regnestykket over kostnader. Av hensyn til prosjektets totale 
kostnad, blir denne feilen ubetydelig, og kommenteres derfor ikke nærmere. Søknaden 
behandles på bakgrunn av oppgitte totalkostnad på kr. 565 000,-. Når det gjelder selve 
kostnadsoppsettet til søknaden, har rådmannen vurdert disse, og undersøkt med søker når det 
gjelder enkelte utgiftsposter. Dette gjelder spesielt det som står oppført som ”Gjennomføring 
av evaluering” og ”ROS-analyse”, for å avdekke hvorvidt det her er snakk om interne eller 
eksterne kostnader. Når det gjelder ”Gjennomføring av evaluering” er dette noe som skal 
gjøres av en tredjepart (et utvalg bestående av brukere, leger samt et eksternt 
konsulentfirma). Dette er dermed en evaluering som Scardi AS må betale for å få 
gjennomført. Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) skal også gjennomføres av et 
eksternt firma (Infosec Norge AS) og er derfor noe som påløper prosjektet eksterne 



kostnader. Når det gjelder kostnader til husleie, internettkostnader samt serverleie, kan det 
diskuteres hvorvidt dette er driftskostnader (og dermed ikke støtteberettiget) eller om hele 
eller deler av dette kan belastes prosjektet. Kostnadene forbundet med dette vurderes så små 
sammenlignet med totalkostnaden, at dette har liten betydning for utfallet av saken. Utover 
dette har rådmannen ingen ytterligere kommentarer til kostnadene. 
 
Slik rådmannen har forstått det på søker, samt gjennom samtale med Hans Emdahl i 
Innovasjon Norge (I.N), viser I.N. interesse for dette prosjektet. Dette vitner om at 
forretningsideen er spennende også ”høyere opp i systemet”. At flere land har vist interesse 
for dette prosjektet, indikerer også at mange har tro på prosjektet. Slik rådmannen ser det 
kommer denne søknaden inennfor kategorien ”nyskapende prosjekt med vekstpotensiale”, 
som både er å finne i kriteriene for støtte i tildelingsbrevet fra fylkeskommunen, samt i de 
lokale satsningsområdene til fondet (vedtatt av KST 26.04.2012). I tillegg kan dette 
prosjektet på sikt skape varige lokale arbeidsplasser, som også er å finne i de lokale 
satsningsområdene.    
 
I ”Regionalt Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping 2013” (utarbeidet av 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge) står 
det under vedlegget ”strategiske føringer for bruk av Regionale utviklingsmidler”: 
”13. Unngå samfinansiering fra fylkeskommunale midler gjennom ulike kilder. Ved evt. 

forslag/ ønske om slik samfinansiering skal dette drøftes og det skal være konkrete 

begrunnelser for samfinansiering.” 
Utgangspunktet er altså at man skal unngå slik samfinansiering som søknaden her legger opp 
til. I og med at søknaden foreløpig ikke er mottatt av Innovasjon Norge og derfor ikke 
vurdert, har rådmannen i samråd med Hans Emdahl i Innovasjon Norge valgt å behandle 
denne uten å hensynta dette. Dersom Scardi AS får innvilget støtte fra næringsfondet må 
Innovasjon Norge ta stilling til dette. I utgangspunktet virket Innovasjon Norge positiv til en 
søknad fra Scardi AS på dette. 
 
Rådmannens oppfatning er at det er viktig for Scardi AS å gjennomføre dette pilotprosjektet, 
for å få testet ut sin forretningside. Dersom pilotprosjektet blir en suksess, tegner dette godt 
for en videre utvikling av bedriften. Det omsøkte beløpet på kr. 160 000,- er tilnærmet 28 % 
av prosjektets totalkostnad, og dermed godt innenfor det næringsfondet kan gi i støtte. På 
bakgrunn av dette innstiller rådmanen på at søknad om støtte, innvilges som omsøkt. 
   
 
 
 















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 13/398    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 
 
SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - HUSEYIN YILDIZ  
 
 
Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
1. Huseyin Yldiz innvilges tilskudd fra næringsfondet i Frøya kommune med inntil kr. 

50 000,- i etableringsstøtte på bakgrunn av søknad, datert mars 2013. 
2. Tilskuddet er gyldig til 13.06.2014. 
3. Vilkårene for tildeling må aksepteres innen 3 måneder fra tilsagnsdato. Hvis tilbudet 

ikke er akseptert innen fristen, faller tilbudet bort. 
 
 
Vedlegg: 

1. Prosjektplan/ Søknad til kommunalt næringsfond, fra Huseyin Yildiz, datert mars 
2013. 

2. Artikkel fra ”www.froya.no”, datert 03.02.2013. 
3. Artikkel fra ”www.froya.no”, datert 06.02.2013. 

 
 
Saksopplysninger:   
Huseyin Yildiz er opprinnelig fra Tyrkia, og har bodd i Norge i snart 10 år. Han har jobbet 
innenfor restaurantbransjen og har med årene etablert et godt nettverk på Frøya. Han har 
erfart en stor etterspørsel både fra fremmedspråkelige og norskspråkelige på Hitra & Frøya, 
etter en butikk med matvarer som man ikke finner i vanlige matbutikker her ute. Denne 
etterspørselen kom klart til utrykk som følge av to artikler i ”froya.no” (vedlegg 2). På 
bakgrunn av dette, ønsker Yildiz nå å starte opp med en matbutikk som skal inneholde varer 
som ikke finnes i de tradisjonelle matvarebutikkene på Hitra og Frøya.  
 
Nødvendige investeringer før oppstart beløper seg til kr. 35 000,- og består av hyller/ 
inventar, kjøleskap og kassapparat. Utstyr utover dette er allerede på plass. Egeninnsatsen, 
som er ganske omfattende i startfasen, er beregnet til 295 timer à kr. 250,-. Oppstarten, 
inklusiv markedsundersøkelser og markedsføring er planlagt for resterende del av 2013. I 
tillegg til Huseyin Yildis, er Vera Yildiz engasjert i prosjektet. Trøndersk Kystkompetanse 
har bidratt i prosjektet bl.a. gjennom bistand til utforming av prosjektplan og søknad.   
 
Søker har en avtale med utleier om en rabbatert husleie de første 6 måneder. Butikken vil bli 
etablert i Næringens Hus på Sistranda. Husleien er på kr. 7 500,- de første 6 måneder og øker 



deretter til kr. 10 000,-. Det budsjetteres med en strømkostnad på kr. 4000 pr. måned. Et 
detaljert driftsbudsjett er under bearbeidelse. De første kalkylene for innkjøp av varer beløper 
seg til ca. kr. 35 000,- – 40 000,-. Totalbudsjettet, inklusiv egeninnsats beløper seg til kr. 
123 750,-. Av dette søkes det kommunale næringsfondet om en støtte på kr. 50 000,-. Under 
er et oppsett over kostnader og finansiering som er å finne i søknaden. 
 
Oversikt over kostnader og finansiering: 

Kostnader Finansiering 

Kostnadsart Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 
Investeringer 35 000 Kommunalt Næringsfond 50 000 
Markedsundersøkelse 5 000 Egeninnsats 73 750 
Markedsføring 10 000   
Egeninnsats 73 750   
Sum 123 750 Sum 123 750 
 
For nærmere opplysninger henvises det til vedlagte prosjektplan/ søknad. 
 
Vurdering: 
Dette er en søknad om støtte til bedriftsetablering av en ny matvarebutikk i Sistranda 
sentrum. Ut ifra kostnadsoversikt og finansieringsplan søkes det om kr. 50 000,- i støtte, som 
utgjør 40 % av prosjektets totale kapitalbehov. Som søker beskriver, er ikke det detaljerte 
driftsbudsjettet ferdig utarbeidet enda. Årsaken til dette er bl.a. at søker avventer behandling 
av denne næringsfondsøknaden.  
 
Sistranda sentrum har i løpet av de siste årene fått en ny dagligvarebutikk (REMA 1000). 
Matvarebutikken som her ønskes etablert, vurderes som et nytt matvaretilbud med innhold av 
matvarer som ikke er å få tak i her ute blant eksisterende butikker. På bakgrunn av dette, og 
den store positive responsen fra innbyggere på Hitra og Frøya er det trolig et marked for en 
slik butikk. Samtidig vurderer rådmannen at en støtte til dette ikke vil virke 
konkurransevridende i forhold til dagens matvarebutikker på Frøya og Hitra. I tillegg er dette 
en positiv sak, sett i lys av både sentrumsutvikling av Sistranda, og for å utvide 
matvaretilbudet for både de norskspråklige og de fremmedspråklige innbyggerne på Frøya / 
Hitra.  
 
Trøndersk Kystkompetanse har også startet opp med sitt etablererprogram for gründere på 
Hitra og Frøya. Søker er en av de utvalgte fra Frøya som er tatt opp i dette programmet. Dette 
betyr at vedkommende vil få tett oppfølging og veiledning i startfasen så lenge 
vedkommende deltar i etablererprogrammet.  
   
I tildelingsbrevet fra Sør-Trøndelag fylkeskommune for regionale utviklingsmidler for 2013 
står det at det forutsettes at kommunene prioriterer mobiliserende tiltak i forhold til 
entreprenørskap og nyetableringer. Samtidig er kvinner, ungdom og innvandrere målgrupper 
som skal få et særskilt fokus når det gjelder dette. Rådmannen vurderer at denne søknaden 
faller innenfor disse regionale satsningskriteriene.  
 
Når det gjelder forholdet til lokale satsningsområder vedtok Kommunestyret 
satsningsområder for kommunalt næringsfond i 2012 (KSTsaknr. 51/12). Disse er som 
følger: 



• Nyskapende prosjekter med vekstpoteniale 
• Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 
• Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 
• Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 
Tar vi utgangspunkt i disse satsningsområdene er rådmannens oppfatning at det omsøkte 
tiltaket kan skape varige lokale arbeidsplasser (kulepunkt 3) samt at det berører både 
innvandrer- og kvinnearbeidsplasser (kulepunkt 4).  
 
På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på at søknaden innvilges som omsøkt. 
 
 
 























 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 13/476    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
STRØMØY GÅRD/ SLT STALL OG STUTTERI - SØKNAD OM STØTTE FRA 
NÆRINGSFONDET  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri innvilges 50 % støtte på ”myke investeringer”, 
og 35 % støtte på ”harde investeringer”, inntil kr 198 103,- til bygging av 
oppholdsrom på bakgrunn av søknad. 

2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 11.06.2014. 
3. Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri må akseptere vilkårene for tildeling innen tre 

måneder fra tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller 
tilbudet bort. 

 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Søknad om oppholdsrom ved Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri, datert 15.04.2013 
2. Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret. 

 
Saksopplysninger:   

Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri ved Janniche Lund-Teigås og Joakim Teigås, har nylig 
startet opp Frøyas første ridesenter. Med dette håper de at barn, unge og voksne kan lære seg 
omgang med dyr og bistå med flere aktiviteter som ridning og arrangementer på Frøya. De 
har nå åpnet det nylig oppsatte ridehuset, der de som driver med trening av hest kan ri 
innendørs og dermed inneha sin idrett hele året. Dette har vært et ønske for de som driver 
med denne idretten på Frøya. 

Janniche er grunnleggeren og daglig leder av SLT Stall og Stutteri. Hun har drevet aktivt 
med hest i over 20 år, og har pedagogikk-utdanning fra Norge, og trenerutdanning fra 
Tyskland. Joakim er utdannet agronom, landbruksmekaniker og yrkesdykker. Jobber daglig 
hos Aqualine på Frøya. Er oppvokst på gården og er odelsgutt på gården som de har tatt over. 

Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri (Foretaksnr 994 463 535), søker om midler til å kunne 
sette opp et oppholdsrom i 2. etasjer i tilknytning til det nybygde ridehuset.  Dette skal 
inneholde: kjøkken, fellesanlegg med toalett og dusj, tribune, leilighet for lærlinger samt 3 
rom for overnatting. 



Bakgrunnen for dette er å legge til rette for deltagere og tilskuere i forbindelse med stevner 
(1. planlagt i september 2013) og andre som deltar på sidelinjen (f.eks. foreldre). Disse vil da 
få tilgang på oppholdsrom med kjøkken/ dusj og wc. Det har vært et savn etter å ha tilgang 
på slike fasiliteter samt en tribune blant de som benytter seg av tilbudet, samt foreldre/ 
ledsagere. Etterspørselen etter dette tilbudet på Frøya er stor, og søker beskriver at tilbudet 
blir fullt utnyttet per i dag. 

Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri tilbyr mange tjenester innen hest. Etter lang erfaring på 
et bredt område vil de både kunne tilby et stort utvalg, samt hele tiden strekke seg så langt de 
kan i forhold til det som etterspørres innenfor denne idretten/ dette miljøet. Som søker 
beskriver er dugnadsånden i dette miljøet meget stor. Byggingen av oppholdsrommet vil 
derfor bli gjort på dugnad.  

 
Da det manglet en oversiktlig finansieringsplan i søknaden, har jeg i samråd med Janniche 
Teigås satt opp en finansieringsplan. Da alle kostnadene i søknadene er inklusiv mva. er 
beløpene justert til eksklusiv mva. Årsaken til dette er at foretaket er registert i 
merverdiavgiftsregisteret (vedlegg 2). Etter avtale per telefon med søkerne den 31.05.13, ble 
det oversendt tilbud fra KN Entreprenør AS på kostnader i forbindelse med opplegg for vann 
og avløp tilhørende oppholdsrom. Dette var kostnader som ikke var tatt med i den 
opprinnelige søknaden. Dette er derfor tatt inn i kostnader under eget punkt. Dette har også 
ført til at egenkapitalen i finansieringsplanen har økt. Nedenfor vises derfor oppdatert 
kostnadsplan og finaniseringsplan: 
 
Kostnader (mva. tatt ut fra søknadsbeløp) Finansieringsplan  

 
Bad/ wc  45 000,- Støtte fra kommunalt 

næringsfond 
250 000,- 

Omkledningsrom 15 000,- Egeninnsats 100 000,- 
Oppholdsrom med kjøkken 67 500,- Egenkapital  173 150,- 
Tribune utvendig 15 000,- TOTALT 523 150,- 
Leilighet 2. etg. 37 500,-   
Soverom 3 stk 2 etg 30 000,-   
Trapp 22 500,-   
Vindu 37 500,-   
Brannvegg 30 000,-   
Dører 11 250,-   
Varmepumpe 2 stk 30 000,-   
Egeninnsats, timer arbeid 100 000,-   
Utstyr til bygging 30 000,-   
Brannstige 4 500,-   
Grunnmur 42 kvm 7 500,-   
Opplegg for VA 39 900,-   
TOTALT 523 150,-   
 
Det søkes om støtte fra næringsfondet pålydende kr. 250 000,-, som utgjør tilnærmet 48 % 
støtte av prosjektets totale kapitalbehov.  
 



For nærmere opplysninger henvises det til vedlagte søknad med forretningsplan for Strømøy 
Gård/ Stall SLT (2012), kostnadsoverslag for oppholdsrom, framdriftsplan, plantegninger, 
samt tilbud fra KN Entreprenør AS på opplegg av VA. 
 
Vurdering: 
Det er svært positivt at det finnes aktører som satser stort innenfor mer eller mindre 
utradisjonelle bransjer på Frøya. Det har etter hvert blitt ett etablert hestemiljø på Frøya, og 
noe av dette er takket være disse aktørene. Forretningsplanen til søker virker godt 
gjennomarbeidet, og gir et solid inntrykk. Det virker også som at søkerne innehar de rette 
kvalifikasjonene (utdanning + arbeidserfaring) som er viktige for å hevde seg innenfor denne 
bransjen. Det er ikke satt opp en egen inntjeningsplan, men det vises til inntektspotenialet 
både når det gjelder hesterelatert bruk av gården, samt annen gårdsdrift. 
 
Ut fra det rådmannen kjenner til, finnes det flere aktører som tilbyr oppstalling for hest på 
Frøya (Hammeren Gård, Nygården Hestesenter?). Det er imidlertid ikke kjent at noen andre 
aktører på Frøya har en liknende bredde i tilbudet som søker her beskriver i sin 
forretningsplan. I forretningsplanen legges det tydelig vekt på en kommersiell satsning 
innenfor avl, oppdrett og trening av ridehester. Det at det finnes andre tilbud for oppstalling 
på Frøya, bør etter rådmannens vurdering ikke være grunn nok til å avslå denne søknaden, 
som følge av at en støtte kan virke konkurransevridende.  
 
Forholdet til nasjonale/ regionale retningslinjer: 
I det årlige tildelingsbrevet fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, legges det føringer for 
hvordan midlene fra det kommunale næringsfondet skal benyttes. I årets tildelingsbrev legges 
det blant annet vekt på entreprenørskap og nyetableringer. I enkeltprosjekter skal nyskapende 
prosjekt med framtidig vekstpotensial prioriteres. Slik som tidligere, er også årets målgruppe 
kvinner, ungdom og innvandrere. Denne målgruppen skal prioriteres i arbeidet med 
entreprenørskap og nyetableringer. Rådmannen vurderer at søkerne kommer innenfor denne 
målgruppen. 
 
Forholdet til lokale satsningsområder: 
I forhold til de lokale satsningsområdene, vedtatt av kommunestyret, har rådmannen tro på at 
omsøkte tiltak kan falle innenfor følgende satsningsområder: 

• Nyskapende prosjekter med vekstpotensiale  
• Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 
• Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser. 
 

Utfra forretningsplanen må dette kunne sies å være et nyskapende prosjekt for Frøya. 
Rådmannen er ikke kjent med at eksisterer andre liknende tilbud av dette omfanget på Frøya 
per i dag. Hestemiljøet på Frøya har vokst i de senere årene. Det er derfor positivt at det 
finnes aktører som legger til rette for økt satsning innefor dette. Dette kan derfor også være et 
prosjekt med vekstpotensiale.  
 
Slik som søker beskriver det er etterspørselen stor, og tilbudet godt utnyttet per i dag. 
Prosjektet som det søkes om støtte til her, vil legge forholdene bedre til rette for både de som 
benytter seg av tilbudet og ledsagere/ foresatte, samt at det gjør søkerne bedre i stand til å 
gjennomføre ridestevner etc. 
 



Når det gjelder de oppførte kostnadene, har søker opplyst om at disse baserer seg på 
veiledende priser samt innhentede erfaringer/ tilbud. Når det gjelder egeninnsats er denne 
regnet ut med basis i en timessats på kr. 250,- og totalt 400 arbeidstimer, til sammen kr. 
100 000,-. Når det gjelder kostnader til bygging av leilighet for lærlinger, har søker opplyst 
om at de har meldt seg inn i Opplæringskontoret for Hestefaget og Hovslagerfaget, for å 
samarbeide om opplæring av lærlinger og utvikling av egen virksomhet. Målet er at de skal 
kunne tilby lærlingeplasser når bygget står ferdig, og gjennom dette skape flere 
arbeidsplasser i bedriften. Dette vurderes som positivt både i forhold til rekruttering til faget, 
samt muligheten dette gir for å øke antallet arbeidsplasser i bedriften. Ut over dette har 
rådmannen ingen kommentarer til kostnadene. Når det gjelder finansieringen søkes det altså 
om kr. 250 000,- i støtte fra næringsfondet, mens det resterende dekkes opp av egeninnsats 
(100 000,-) samt egenkapital/ lån (søker har opplyst at de ønsker å benytte byggekonto).     
 
Søknader om tilskudd over kr. 200 000,- er mer uvanlig for næringsfondet. Tidligere var de 
sentrale retningslinjene til næringsfondet så rigid utformet, at det ikke var anledning til å gi 
støtte til fysiske investeringer dersom det totale kapitalbehovet for prosjektet var over kr. 
250 000,-. Dette rigide regelverket har de regionale og de sentrale myndighetene nå gått bort 
ifra. Mange kommunale næringsfond med flere (Innovasjon Norge, fylkeskommuner og 
Forskningsrådet) har utarbeidet egne retningslinjer som tar utgangspunkt i disse, når det 
gjelder totalkostnader og grenser for hvor stor %- vis del av prosjektet som kan støttes. 
Mange av disse har lagt seg på en linje der maksimalt støttebeløp fra næringsfondet til ett 
prosjekt beløper seg til kr 200 000,-. I tillegg praktiseres det flere plasser at det gis inntil 50 
% støtte for ”myke investeringer” (kurs, utdanning, egeninnsats etc.) og inntil 35 % støtte for 
”harde investeringer” (innkjøp av utstyr etc.). TKK har anbefalt at også Frøya kommune 
legger seg på en slik linje. Rådmannen deler dette synet, og mener dette vil gjøre det mer 
forutsigbart for søker og sikre en mest mulig lik vurdering av alle søknader.  
 
Dersom vi velger å ta utgangspunkt i dette, innebærer det følgende for denne søknaden: 

 Grunnlag for 
støtte: 

Støttebeløp 

- egeninnsats 100 000,- 50 000,- 

Myke investeringer (støttes med 
inntil 50 % av totalkostnad): 

   
   
Bad/ wc  45 000,- 15 750,- 
Omkledningsrom 15 000,- 5 250,- 
Oppholdsrom med 
kjøkken 

67 500,- 23 625,- 

Tribune utvendig 15 000,- 5 250,- 
Leilighet 2. etg. 37 500,- 13 125,- 
Soverom 3 stk 2 etg. 30 000,- 10 500,- 
Trapp 22 500,- 7 875,- 
Vindu 37 500,- 13 125,- 
Brannvegg 30 000,- 10 500,- 
Dører 11 250,- 3 937,5 
Varmepumpe 2 stk 30 000,- 10 500,- 
Utstyr til bygging 30 000,- 10 500,- 
Brannstige 4 500,- 1 575,- 

Harde investeringer (støttes med 
inntil 35 % av totalkostnad): 

Grunnmur 42 kvm 7 500,- 2 625,- 



Opplegg for VA 39 900,- 13 965,- 
SUM  523 150,- 198 102,50 
 
På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på en delvis innvilgelse av søknad om støtte, totalt 
kr. 198 103,- med følgende fordeling: 

- 50 % støtte til myke investeringer, totalt kr. 50 000,-. 
- 35 % støtte til harde investeringer, totalt kr 148 103,-. 

 
 
 





























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: X03  

Arkivsaksnr.: 13/512    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

TV-AKSJONEN 2013 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSE "INGEN TID 
Å MISTE"- DEMENS-SAKEN 
 

 

Forslag til vedtak: 
 
Kommunekomiteen for TV aksjonen 2013 sammensettes slik: 
 
Leder:   Ordfører Berit Flåmo 
Nestleder:   Varaordfører Martin Nilsen 
Frivilligheten:  Brit Ohrø 
Pleie og omsorg: Britt Soleng og Evy Werkland 
Sekretær:  Harriet Strand 
 
 

 
Vedlegg: 
 

Ingen. 

 

Saksopplysninger:   
 

I år skal TV aksjonen gjøre livet bedre for mennesker med demens og deres pårørende. 

Samtidig skal TV aksjonen gi et løft til demensforskningen. Slagordet i år er «ingen tid å 

miste» 

 

Vurdering: 
 

Kommunekomiteen settes sammen som tidligere år, av politisk ledelse, frivilligheten og 

administrasjonen, men foresås supplert med representanter fra pleie og omsorg som jobber 

med denne type brukere. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 13/689    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2013  
 

 

Innstilling: 
Frøya kommune vedtar flg. møteplan for Formannskap og Kommunestyre for 2. halvår 
2013: 
 
Utvalg August September Oktober November Desember 
KST 29.08. 26.09. 31.10. 28.11. 12.12. 

 
FSK 20.08.  10.09. og 

24.09. 
08.10. og 

22.10. 
05.11.  

19.11. og 20.11. 
03.12. 

 

Budsjettmøte i november avvikles 19. og 12. november. 
 

*1)   Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl. 10.00  
*2)   Formannskapets møter holdes på  Tirsdager  med møtestart     kl. 09.00 
 
 
*)  Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. 
 
*)  Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres 

særskilt. 
 

 

Vedlegg: 
 

Ingen 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 13/638    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Prosjektleder Svein Jarle Midtøy vil gi en orientering. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 411   

Arkivsaksnr.: 13/100    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 

 

 

TILSETTING AV RÅDMANN  
 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Kommunestyret velger å utsette tilsetting av rådmann. Søknadsfristen utvides til  
12.06.13. 
 

Enstemmig. 
 

Vedlegg: 
 

Saksopplysninger:   
 

Det vil bli gitt en muntlig redegjørelse under møtet. 
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