
FRØYA KOMMUNE 

FORMANNSKAPET Saksliste 

Møtested: Møtedato: Kl. 

Kommunestyresalen 19.06.2018 13:00 
 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  

Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

 

Sakliste: 

 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

97/18 18/1617   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.18  

 

98/18 18/1616   

 REFERATSAKER  

 

99/18 18/1615   

 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER - MINORITETSSPRÅKLIGE BARN 

- VIDEREFØRING AV GRATIS SFO OG ØKT LEDERRESSURS 

BARNEHAGE  

 

100/18 16/3015   

 NAUSTPROSJEKTET  

 

101/18 18/720   

 KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 50 BNR 53 PÅ NESSET  

 

102/18 16/2738   

 GAMMELSKOLEN SISTRANDA - FLYTTING ELLER RIVING-NY 

BEHANDLING  

 

103/18 17/1658   

 BOBILTØMMING: BYGGING OG DRIFT  

 

104/18 18/1599   

 UTBYGGING AV FIBER TIL HUSSTANDER PÅ KVERVA OG 

NORDSKAG  

 

 

105/18 18/1600   



 GEBYRREGULATIVET 2018 - REVIDERING  

 

106/18 18/1587   

 TITRANSPELET 2019  

 

107/18 18/1619   

 ORDFØRERS ORIENTERING  

 

108/18 18/1618   

 RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

Sistranda, 19.06.18 

 

  Berit Flåmo  

  Ordfører 

  Siv-Tove Skarshaug 

  Sekretær 

  

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 

 

www.froya.kommune.no. 

 



Saknr: 97/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1617 

Sak nr: 
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Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

97/18 Formannskapet 19.06.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 05.06.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 05.06.18 
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FRØYA KOMMUNE 
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Arkivsaksnr: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

98/18 Formannskapet 19.06.2018 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 
 

Referat møte i ordførerkollegiet i Orkdalsregionen 25. mai 2018 

Svar Søknad om midler til filmproduksjon Best Sheep 

Svar søknad vedr. tilrettelegging for turistme på Sula 
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78/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

NORDSKAG OPPVEKSTSENTER - MINORITETSSPRÅKLIGE BARN - 

VIDEREFØRING AV GRATIS SFO OG ØKT LEDERRESSURS BARNEHAGE  

 

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til formannskapet: 

 

1. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på 

Nordskag oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med tiltaket kr 60.000 foreslås 

finansiert over økt skatteinngang.  

2. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved barnehagen for 

å ivareta det overordnede barnehagefaglige ansvaret ved oppvekstsentret fra 1. august 

2018. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over økt skatteinngagn. Kostnaden for 

2019 innarbeides i budsjett for 2019.  

3. Kommunestyre vedtar å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet 

på 2 år ved barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved 

barnehagen - samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnaden på kr 

140.000 for høsten 2018 tas over tilskudd vedr forsterket språkopplæring for 

minoritetsspråklige elever.  

4. Rådmannen bes vurdere videreføring av prosjektet med gratis SFO i budsjettprosessen 

for 2019. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på 

Nordskag oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med tiltaket kr 60.000 foreslås 

finansiert over økt skatteinngang.  

2. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved barnehagen for å 

ivareta det overordnede barnehagefaglige ansvaret ved oppvekstsentret fra 1. august 2018. 

Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over økt skatteinngagn. Kostnaden for 2019 

innarbeides i budsjett for 2019.  

3. Kommunestyre vedtar å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet på 2 

år ved barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved barnehagen - 

samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 

2018 tas over tilskudd vedr forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever.  
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 33/18 

 
Vedtak: 

5. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag 

oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med tiltaket kr 60.000 foreslås finansiert over økt 

skatteinngang.  

6. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved barnehagen for å ivareta det 

overordnede barnehagefaglige ansvaret ved oppvekstsentret fra 1. august 2018. Kostnaden på kr 

140.000 for høsten 2018 tas over økt skatteinngagn. Kostnaden for 2019 innarbeides i budsjett for 

2019.  

7. Kommunestyre vedtar å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet på 2 år ved 

barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved barnehagen - samtidig være 

en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over tilskudd 

vedr forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever.  

8. Rådmannen bes vurdere videreføring av prosjektet med gratis SFO i budsjettprosessen for 2019. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg 1: Evaluering av gratis kjernetid i SFO – Nordskag oppvekstsenter 
 

Saksopplysninger:   

 

For 10 år tilbake var det færre enn 5 barn ved Nordskag oppvekstsenter der en eller begge 

foreldrene var fra et annet land enn Norge. For 5 år siden var det rundt 50 % av barna i 

barnehagen og 30% elevene i skolen som hadde foreldre fra et annet land. De norske var den 

gang fortsatt majoriteten. 
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Situasjonen fra høsten, skole- og barnehageåret 2018/2019 er at hele 85,5 % av barna i 

barnehagen er minoritetsspråklige - dvs   barn der en eller begge foresatte har 
utenlandskbakgrunn (barn med en svensk foresatt ikke medregnet). I skolen er andelen 71 % 
minoritetsspråklige.  
 
Andelen norske barn er henholdsvis 13,5% i barnehagen og 29% i skolen. Totalt 17 av 61 
barn/elever ved oppvekstsentret har to norske foreldre. 
 
Fordeling norske barn vs minoritetsspråklige barn ved Nordskag oppvekstsenter fra høst 2018 

Antall barn

Antall % Antall %

0 0 9 100 9

2 13 13 87 15

3 8 10 92 13

5 13,5 32 86,5 37

Antall elever

Antall % Antall %

0 0 4 100 4

0 0 10 100 10

3 50 3 50 6

2 50 2 50 4

0 0 7 100 7

3 60 2 40 5

4 80 1 20 5

12 29 29 71 41

Antall % Antall % Ant.tot.

17 22 61 78 78

Totalt

Totalt 

Norske elever Elever med min.bakgrunn

Nordskag OPVS Norske Med min.bakgrunn

2.klasse

3.klasse

4.klasse

5.klasse

6.klasse

7.klasse

Barnehagen Norske barn Barn med min.bakgrunn

Skolen

1.klasse

Avdeling Blåbærtua

Avdeling Lyngheia

Avdelling Moseberget

Totalt

 
 

Hva sier teorien om god språkopplæring 
 

Alle som skal lære et språk trenger gode språkmodeller rundt seg. Språkopplæring for de med 

utfordringer krever at det tilrettelegges for intensiv opplæring i mindre grupper flere ganger 

ukentlig. Et barn som skal lære og lese og forstå tekst, må ha et godt utviklet vokabular. Som 

ellers der opplæring foregår er den gode relasjonene mellom barn/elev og voksen/ansatte 

avgjørende. En forutsetning for god relasjon er at språket er funksjonelt.  

Utfordringen oppstår når uenigheter skjer på et språk ansatte ikke mestrer. 

Kommunikasjonsvansker fører lett til misforståelser og hemmer læring. I tillegg kan 

kommunikasjonsvansker lett skape uenighet i barnegrupper fordi barn som oftest leker på sitt 

morsmål. Dette igjen fører lett til uenigheter og uvennskap. 
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Hva er det som gjør Nordskag oppvekstsenter bra? 
 

Tilpasset opplæring med rom for alle og blikk for den enkelte står sentralt ved Nordskag 

OPVS. Det legges stor grundighet til opplæringen der språkmodeller og begrepsinnlæring står 

sentralt.  I tillegg legges det mye arbeid i å lage oversettelser, visualisere og kontinuerlig 

repetere over tid.  

Dette skaper resultater - kartleggingsresultatene for 1.-3. trinn ligger over landsgjennomsnitt 

de siste årene.   

Videre er de ansattes genuine engasjement og stolthet til sin arbeidsplassen av svært stor 

betydning. 

 

Hva skal til for å sikre en god språkopplæring 
 

Barnehage  
 Muligheten til å drive språkopplæring i mindre grupper 

 Tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner 

 Økt bemanning for å sikre at våre barn når kravene i rammeplanen 

 Styrking for at våre barn skal snakke norsk ved skolestart 

 Tidlig innsatsmidler fra 1 års alder 

 Økt kompetanse innen feltet for å sikre god opplæring. 

SFO 
 Muligheten for å fortsette god inkludering blant elevene 

 Ha nok voksne for å sikre økt bruk av norskspråket 

 Veiledning i lek  

 Ekstra leksehjelp for å repetere. 

 

Tiltak som er iverksatt ved Nordskag OPVS 
 

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018 ble følgende vedtatt - ref KST-sak 142/17: 

«Det iverksettes et prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag 

oppvekstsenter fram til sommeren 2018. Det er viktig at foreldrene motiveres slik at tilbudet 

blir benyttet. Ordningen evalueres i forhold til effekt på språkutvikling og integrering. 

Kostnader kr: 81 828,-» 

 

Ordningen startet opp 5. februar, med 6 elever. Antall elever som benyttet SFO-tilbudet før 

den nye ordningen med gratis SFO trådde i kraft var 2.  Elevene opplevde dette tilbudet så bra 

at det kom flere elever og ganske raskt hadde man rundt halvparten av eleven på småtrinnet 

med på tiltaket (16 av 28 elever). Ikke alle kommer alle dager, det avhenger blant annet om 

foreldrene jobber slik at det passer å hente dem etter jobb.  

 

Evaluering av tiltaket ligger vedlagt. Vedlegg 1. 
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Enhetslederen skriver i sin evaluering følgende:  

«Lilleby SFO meldte om at det er vanskelig å måle hvilken effekt gratis kjernetid i SFO har 

på språklæring, siden de lærer språk både i skoletida og på fritida ellers. Det er vanskelig å 

isolere effekten av SFO. Det samme ser vi hos oss, men vi opplever at elevene blir bedre ut 

over skoleåret, og spesielt blir en del mye bedre på å prøve å snakke, noen tør mye mer nå 

enn da vi starta opp. Dette gjelder særlig de som i utgangspunktet snakket minst. 

35% av barna på SFO har norsk som morsmål og dette er viktig for de andre; de trenger 

eksperter de kan lære av og øve med. 

Sosialt ser vi at de trives sammen etter skoletid, det er lite konflikter og god stemning, noe 

som også har betydning for det sosiale miljøet og læring på skolen. 

Effekten på det sosiale miljøet ble også trukket fram som en positiv effekt da vi besøkte 

Lilleby skole/SFO». 

 

Nordskag OPVS ønsker at tilbudet med SFO videreføres for høsten 2018 og ut året.  

 

 

Tiltak som ønskes iverksatt fra barnehage- og skoleåret 2018/2019 
 

Som beskrevet over ønsker virksomheten å styrke barnehagen gjennom ytterligere forsterket 

fokus på tidlig innsats og språkopplæringen gjennom opplæring i mindre grupper. Dette for 

tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner slik at kravene i den nye rammeplan for 

barnehagen nås og med det at våre barn skal snakke norsk ved skolestart. 

Per i dag mangler barnehagen ved Nordskag OPVS overordnet barnehagefaglig kompetanse i 

ledelsen. I forhold til den nye rammeplan beskrives denne overordnede funksjonen som en del 

av «styrer» oppgaven:  

«Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og 

administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget 

som er gitt i disse. Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. En 

forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et godt samarbeid med 

barnehageeieren, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale. 

Styreren leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og 

utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen 

involveres. 

Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante 

institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og 

barnevernet». 

 

For å ivareta denne funksjonen til en 3 avdelingers barnehage med 37 barn bør det være en 

øremerkede ressurs tilsvarende 0,5 ÅV.  

Til sammenligning har Nabeita OPVS med en 4 avdelingers barnehage og 52 barn, i dag en 

avdelingsleder med 0,7 ÅV som ivaretar det overordnede barnehagefaglige ansvaret. 
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Vurdering: 

 

De faglige og pedagogiske begrunnelsene for gratis SFO er gode, og tiltaket som sådan gir 

med stor sannsynlighet bedre språkutvikling og med det bedret integrering for elevene. 

Samfunnspolitisk vil en videreføring av gratis SFO ved én virksomhet kunne påvirke 

bosettingsmønsteret i kommunen, og på den måten gjøre den aktuelle skolekretsen mer 

attraktiv enn andre kretser. Dette er noe vi har registret - der en familie flyttet fra Dyrøya 

kretsen til Nordskag kretsen. Begrunnelsen var gratis SFO. 

En familie vil spare i overkant av 20 000,- i året ved å bosette seg i Nordskag krets, framfor 

andre kretser. Og det er for ett barn, har man to barn i SFO-alder, «sparer» en familie 34 000,- 

årlig på å bosette seg i Nordskag krets.  

Dette kan gjøre de andre skolene/oppvekstsentrene mindre attraktive for familier.  

Til tross for dette anbefaler rådmann at ordningen videreføres ut kalenderåret 2018. Kostnaden 

med denne videreføringen vil være kr 65.000 inkl sos. kostnader.   

Videre anbefaler rådmann at ÅV-rammen for Nordskag OPVS utvides med 0,5 ÅV for å 

tilfredsstille kravet om overordnet barnehagefaglig kompetanse. Kostnad 140.000,- inkl sosiale 

kostander for høsten 2018. 

Likeledes ønsker rådmann å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet 

på 2 år ved barnehagen for å forsterket fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved 

barnehagen - samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnad 140.000,- inkl 

sosiale kostander for høsten 2018. 

 

 

Økonomi: 

Rådamnnen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådmannen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då..   
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

32/18 Hovedutvalg for drift 19.06.2018 

100/18 Formannskapet 19.06.2018 

82/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

NAUSTPROSJEKTET  

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til formannskapet: 

 

Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i prosjektrapporten. Det å 

tilby gi alternativ opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter til elever ved 

ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og mestring er svært positivt. Kostnadene for høst 

2018 på kr 90.000,- tas over økt skatteinngang. Kostnaden for 2019 tas i budsjettet for 2019.  
 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i prosjektrapporten. Det å tilby gi 

alternativ opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter til elever ved ungdomstrinnet som sliter 

med motivasjon og mestring er svært positivt. Kostnadene for høst 2018 på kr 90.000,- tas over økt 

skatteinngang. Kostnaden for 2019 tas i budsjettet for 2019.  

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 32/18 

 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i prosjektrapporten. Det å tilby gi alternativ 

opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter til elever ved ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og 

mestring er svært positivt. Kostnadene for høst 2018 på kr 90.000,- tas over økt skatteinngang. Kostnaden for 

2019 tas i budsjettet for 2019.  

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg 1: Naustprosjekt – en alternativ opplæringsarena - prosjektbeskrivelse 

Vedlegg 2:  ”Naustprosjektet”– høringsuttalelse fra det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre 
 

Saksopplysninger:   

De nye læreplanene som kom i 1997, Reform –97, medførte strengere krav til teoretisk 

mestring. Etter hvert erfarte skolene at elever med lærevansker og manglende motivasjon for 
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teorifag ikke fikk forventet faglige framgang, og med dette nederlagsfølelse og antiholdning til 

skolen.  

 

Høsten 2000 startet derfor Sistranda skole med Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen i spissen 

et prosjekt som fikk navnet Naustprosjektet. Ideen bak prosjektet var å skape et 

opplæringstilbud for teoritrøtte elever tuftet på praktisk tilnærming til skolefagene. Praksisen 

ble knyttet til maritim aktivitet. Etter hvert ble «faget» et tilbud innenfor tilvalgsfaget praktisk 

prosjektarbeid i ungdomsskolen. 

 

I 2004 ble det fremmet nye ideer for Naustprosjektet. Disse idéene tok utgangspunkt i Frøya 

modellen - et prosjekt som hadde fokus på hele opplæringslivsløpet «fra barnehage til 

universitet». Man så for seg at Naustprosjektet skulle integreres som en praksisnær 

læringsarena for hele Frøyaskolen. Det vil si at Naustprosjektet skulle implementeres ved alle 

skoler og på alle klassetrinn. Det ble laget lokale læreplaner der praktiske maritime aktiviteter 

skulle danne grunnlag for teoretisk opplæring.  

 

Erfaringene med Naustprosjektet var gode.  

 

Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble praktisk prosjektarbeid som tilvalgsfag 

avskaffet, fordi en da i større grad vektla målet om at så mange elever som mulig skal lære seg 

flere fremmedspråk i løpet av ungdomsskolen 

(St. meld. nr. 30 2003–2004). 

 

Med bortfallet av faget praktisk prosjektarbeid ble det utfordringer med å gjennomføre 

naustprosjektet i daværende form. I tillegg fikk man økonomiske utfordringer med å finansiere 

prosjektet og Naustprosjektet kulminerte.   

 

 

Dagens situasjon 
Gjennom nasjonale målinger og kartlegginger av læringsresultater og læringsutbytte ser man at 

det er mange av grunnskoleelevene som sliter med motivasjon og mestring, noe som gir 

manglende læring og læringsutbytte. Denne utviklingen ser man på alle trinn, og spesielt blant 

gutter på ungdomstrinnet. Dette gjelder også i høyeste grad for Frøya.   

   

I forbindelse med evaluering av Kunnskapsløftet (St. meld. nr 44 2008–2009: 26) ble det 

konstatert at dagens ordning med fremmedspråk og språklig fordypning ikke fungerer like bra 

for alle elever. 

 

Stortingsmeldingen framhever hvordan spesielt fordypningsfagene med språk oppleves som 

problematiske. Årsaker til dette kan være for krevende læreplaner og manglende motivasjon 

hos elevene. Dette ses på som bekymringsfullt også i en større sammenheng, ettersom mange 

elever med økende alder opplever at «grunnskolen blir mindre relevant og lite motiverende» og 

dermed mentalt faller ut av læringsprosessen. Dette kan igjen kan føre til svake faglige 

resultater og frafall i videregående opplæring. 

 

Som en følge av evalueringen foreslås det i stortingsmeldingen forsøk med et nytt fag – 

arbeidslivsfag. En sentral intensjon med å innføre arbeidslivsfaget i skolen var «å bidra til å 

skape et ungdomstrinn som tar bedre hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi 
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bedre motivasjon for flere» (St. meld. nr 44 2008–2009). Faget skal gi elever som ønsker det 

«større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring.» 

Det overordnede formålet skal være «å styrke elevenes faglige motivasjon, samtidig som det 

ivaretar utvikling av grunnleggende ferdigheter på en god måte». 

 

Erfaringene med arbeidslivsfaget ble så god at faget ble besluttet implementert i revideringen 

av læreplan i 2014. Til de skoler som ønsker å tilby faget skal arbeidslivsfaget utvikles med 

utgangspunkt i de yrkesfaglige utdannings-programmene innenfor videregående opplæring.   

 

Det er i denne anledningen Naustprosjektet foreslås revitaliseres gjennom å koble 

ungdomskolen og Guri Kunna videregående skolen sammen gjennom arbeidslivsfaget.  Det er 

først og fremst naturbruklinja ved Guri Kunna vgs. som vil være hovedsamarbeidspartner, i 

tillegg kan det være aktuelt å søke samarbeid med matfag.   

Det å tilby praktisk arbeid med oppgaver som særpreger ulike yrker knyttet til maritim 

aktivitet, kan gi bedre motivasjon og læringsutbytte for flere.  

 

Det nye Naustprosjektet er forankret i det «gamle» Naustprosjektets pedagogiske tankegang. 

Vi vil videreføre arbeidet Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen la ned i det «gamle» 

Naustprosjektet. Hovedmålsettingen den gang som nå, er å gi alternativ opplæring gjennom 

praktiske sjørelaterte aktiviteter, og etablering av elevbedrift.  

Naustprosjektet er eid av Frøya kommune. Det vil i praksis si at kommunen er med på å 

kvalitetssikre vårt arbeid og er medansvarlig for at de gjeldende regler for 

grunnskoleopplæringen følges.  

For å få fullstendig oversikt over prosjektet bes prosjektbeskrivelsen leses - ref vedlegg. 

 

Høring 
Utarbeidet rapport er sendt på høring til 13 relevante høringsparter. Det er kun mottatt 
tilbakemelding fra: Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre. 
 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen foreslår oppstart av prosjektet fra og med skoleåret 2018/2019. For høstsemestret 

2018 foreslås det oppstart med en gruppe på 4 - 6 elever.  For vårsemestret foreslås to grupper 

med til sammen inntil 12 elever. Kostandene for høsten vil utgjøre ca kr 90.000. for 0,3 ÅV. 

Driftskostnader på ca kr 15.000 tas over Sistranda skoles driftsbudsjett.  

Kostnadene for 2019 innarbeides i budsjettet for 2019 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Rådamannen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådamnnen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då.. 
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KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 50 BNR 53 PÅ NESSET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya Næringspark får kjøpe parsell av gnr 30 bnr 53 for 120 kr/m2. Kostnader i 

forbindelse med oppmåling og fradeling bekostes av kjøper. 

2. Det forutsettes at evt. privatrettslig avtale med Kjell Stub overholdes. 

3. Det fortsettes at ansvar for sikring av hovedvannledningen til Uttian over 

omsøkte parsell overtas av kjøper. 

 

 

Vedlegg: 

 
Søknad om kjøp av parsell av gnr 30 bnr 53 på Nesset datert 16.3.2018 

Kartutsnitt som viser omsøkt parsell. 

Utsnitt reguleringsplan 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

18/720-1 KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 30 BNR 53 PÅ NESSET  

  

18/720-2 FORELØPIG SVAR - KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 30 

BNR 53 PÅ NESSET  

  

    

 

Saksopplysninger:   

Frøya Næringspark ønsker å kjøpe parsell av gnr 30 bnr 53 som eies av Frøya kommune på ca. 

700 m2. Parsellen ligger inntil Frøya Næringspark sin eiendom gnr 30 bnr 52, og medfører en 

naturlig utvidelse av denne. Bakgrunn for søknaden er at det er igangsatt arbeid med endring 

ev gjeldende reguleringsplan for Nesset industriområde. Endringen ønskes pga. planer for 

utlegging av marina for utleie til servcebåter for oppdrett, samt også en del småbåtplasser for 

beboere på Nesset. 

 

Den aktuelle parsellen som ønskes kjøpt ligger innenfor område regulert til næringsformål. 

 

Det vises ellers til vedlagte skriv fra Frøya Næringspark as datert 16.3.2018 
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Vurdering: 

Den omsøkte parsellen innebærer en naturlig forlengelse av næringseiendommen til Frøya 

Næringspark fram mot adkomstveien til eks. kai/sjøhusområde i sør. 

 

På den aktuelle parsellen står det et sjøhus som eies av Kjell Stub. Iht. tidligere opplysninger 

har Stub fått tillatelse til bygging av naustet, men må flytte det til annen tomt dersom arealet 

skal utnyttes til næring i samsvar med reguleringsplan. Frøya Næringspark har vært i kontakt 

med Stub og gitt ham forsikringer som beskrevet i brev av 16.3.18. Frøya Næringspark er også 

klar over at vannledningen til Uttian går over eiendommen og vil forholde seg til de klausuler 

som måtte følge av dette. 

 

Frøya Næringsutvikling uttaler at de gjerne stiller til forhandlinger om m2 pris på tomta og 

forutsetter at den avspeiler pris på sammenliknbare salg i kommunen. 

 

Rådmannen mener at den omsøkte tomteparsell innebærer en naturlig utvidelse av eiendommen 

til Frøya Næringspark, og har derfor ingen innvendinger mot at kommunen selger denne. I den 

seinere tid har Frøya kommune solgt 2 mindre tilleggsareal til næringseiendommer. På Nabeita 

kjøpe Hamos et tilleggsareal for 63 kr./m2 som var samme pris som for hovedeiendommen. På 

Sistranda har Frøya byggvare kjøpt et tillegsareal for 200 kr/m2. Ut fra beliggenhet og 

egnethet foreslår derfor rådmannen en pris på 120 kr/m2 som ligger mellom disse tidligere m2 

priser. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Tomteerverv er i samsvar med reguleringsplan 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Forutsatt foreslått tomtepris vil salget medføre en inntekt på ca. kr. 84.000,- 
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GAMMELSKOLEN SISTRANDA - FLYTTING ELLER RIVING-NY BEHANDLING  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til saksfremlegget for flytting eller riving/lagring av Sistranda gamle skole til ny tomt 

på museumstunet.  

Med de betenkninger man har når det gjelder evt. riving og lagring av bygningen, for senere 

oppføring på ny tomt så vedtar formannskapet at bygningen flyttes i sin helhet slik som 

foreslått i saksfremlegget. 

Det utlyses snarest anbud på arbeidene og det tas sikte på at arbeidet er fullført i løpet av 

skoleferien/høstferien. Saken legges fram for formannskapet til endelig godkjenning når anbud 

er mottatt.  

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 01.06.2017 sak 62/17 

 

Vedtak: 

 Gammelskolen tas ned med tanke på lagring frem til evt egnet plass for gjenoppbygging 

er funnet. Frist for gjennomføring nedtaking settes til 10. August. 
 

 Interessegruppa for gammelskolen kontaktes for evt dialog og samarbeid.  

 

 Kostnader med dette behandles i egen sak når et overslag foreligger. 

 

Enstemmig.  
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2017 sak 91/17 

 

Vedtak: 

 Gammelskolen tas ned med tanke på lagring frem til evt egnet plass for gjenoppbygging 

er funnet. Frist for gjennomføring settes til 10. August. 

 

 Interessegruppa for gammelskolen kontaktes for evt dialog og samarbeid.  

 

 Kostnader med dette behandles i egen sak når et overslag foreligger. 

 

Enstemmig.  

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.01.2017 sak 10/17 

 

Vedtak: 

Saken utsettes i påvente av ferdigstillelse av handlingsplan/ tiltaksplan for kulturminner i Frøya 

kommune. Denne forventes ferdigstilt i løpet av 3 mnd. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.12.2016 sak 164/16 

 

Vedtak: 

Gammelskolen ved Sistranda skole vedtas rives. 

Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet, etter at anbud er 

innhentet. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 
 

Situasjonsplan – Ny plassering på «Museumstunet» 

Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 20.06.2017 

 

Saksopplysninger:   
 

Sistranda gamle skole skal flyttes fra nåværende plassering i skolegården ved dagens skole til 

museumstunet. Det er vurdert to ulike alternativ henholdsvis riving og merking av 

bygningsdelene for så oppsetting på nytt eller flytting av skolen med kran og bil, for oppsetting 

på ny grunnmur. 

Fylkeskommunens kulturavdeling anbefaler at skolen flyttes hel, da dette vil være minst 

skadelig for bygningsdelene, da en riving vil kunne skade deler av bygningen både under 

rivingen og oppbyggingen på ny tomt. 

Vurdering: 

 

Dersom skolen skal flyttes hel må skifertaket tas ned, samt at tilbygget(inngangspartiet) må 

rives både for å redusere vekten og størrelsen på bygget. For å redusere høyden på bygget, slik 
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at man kan passere under gangbroen mellom Sistranda skole og videregående skole, så må 

også takstolene demonteres.Ved flytting må det benyttes to store kranbiler samt trekkvogn. I 

tillegg må deler av gjerdet ved ballbingen tas ned. 

ON arkitekter er engasjert til å utarbeide en planskisse for plassering av skolen på ny tomt, som 

senere kan viderebearbeides til en reguleringsplan for museumstunet. Situasjonsplanen følger 

vedlagt og her er også det gamle «rådhuset» som ligger lagret på Kvisten, samt et fjøs 

innplassert. Det er gitt dispensasjon for flytting av skolen til den nye tomta, samt bygging av 

veg. 

Alternativet med riving av bygningsmassen for så å sette den opp på den nye grunnmuren er 

vanskelig å anslå. Dette arbeidet må også utføres av entreprenører som har erfaring med riving 

og oppsetting av verneverdige bygg. Kostnadene til prosjektering, vegbygging og grunnmur vil 

være de samme om man velger å rive bygningen for senere å sette den opp igjen. Det samme 

gjelder for riving av taket for senere pålegging av nytt tro samt pålegging av taksteinen. 

Imidlertid kan en da utsette arbeidene med veg og ny tomt ved at man midlertidig lagrer 

bygningen.  

Vi har vært i kontakt med snekkerfirma om en slik riving og de mener at riving vil skade 

bygingsdelene så mye at store deler av bygningen da må ertstattes med nye materialer ved 

nyoppføring. Noe av hensikten med å ta vare på bygningen vil derfor falle bort og rådmannen 

vil derfor ikke tilrå denne løsningen. Dette er også tilråding fra kulturavdelingen i 

fylkeskommunen. 

Rådmannen tilrår at bygningen flyttes til ny tomt på museumstunet og at det snarest innhentes 

anbud på arbeidene. Flyttingen bør skje i løpet av skoleferien, men dersom dette ikke er mulig 

så kan selve flyttingen skje i løpet av skolens høstferie. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommunedelplan for Sistranda 
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BOBILTØMMING: BYGGING OG DRIFT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle etablering av bobiltømmestasjon innenfor en økonomisk 

ramme på 552.496,- inkludert MVA.  

 

Kostnad på inntil 552.496,- dekkes inn gjennom følgende prosjekt: 

551499 Opparbeide næringsområder. 

Ny Saldo: 23.350.972,- 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 7/18 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2017 sak 104/17 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar at anbudsutlysningen trekkes. 

Rådmannen vurderer andre løsninger og tar saken tilbake til formannskapet høsten 2017. 

 

Det vurderes om vi kan bruke eksisterende slamavskillere som Frøya kommune allerede har 

etablert rundt om i Frøya kommune. 

 

Enstemmig. 
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Saksopplysninger:   

 

Følgende regelverk er gjeldende vedrørende kommuners ansvar knyttet til tømmestasjoner for 

bobil og båt: 

 

Forurensningsloven 

§ 26.(kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.) 

 

…Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, 

fritidsbåter m.v.  … 

 

Sak vedrørende anbud på bobiltømmestasjon er tidligere behandlet i formannskapet, sak 

104/17. Følgende vedtak ble fattet: 

«Formannskapet vedtar at anbudsutlysningen trekkes. Rådmannen vurderer andre løsninger 

og tar saken tilbake til formannskapet høsten 2017. Det vurderes om vi kan bruke 

eksisterende slamavskillere som Frøya kommune allerede har etablert rundt om i Frøya 

kommune.» 

 

Under ny behandling i formannskapet 15.01.2018, sak 7/18, ble følgende opplyst i 

saksfremlegg: Det er gjennomført en vurdering knyttet til å benytte seg av kommunens 

slamavskillere for tømming av bobiler. Vurdering er at kommunen ikke har egne anlegg som 

vil egne seg for en slik løsning. Dette var tema under rådmannens orientering i sak 146/17, 

Formannskapets møte 05.09.2017. Det ble videre orientert om at kommunen utlyste nytt 

anbud.  

 

I formannskapets møte 15.01.2018 ble saken utsatt og det ble muntlig bedt om at kommunen 

på nytt vurderer å bruke egne anlegg for etablering og drift av bobiltømmeanlegg. Et 

bobiltømmeanlegg må nødvenidgvis ligge i nærheten av en slamavskiller, evt en offentlig 

avløpsledning med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet. Teknisk har gått gjennom de mest 

aktuelle områdene hvor kommunen har offentlige slamavskillere og vurdert egnethet for 

etablering av tømmestasjon: 

- Brannstasjonen på Siholmen 

- Slamavskillere nedenfor blått kompetansesenter/kulturhus 

- Slamavskiller Beinskardet 

- Nordhammervika industriområde 

- Hamarviksvingen 

 

Videre er det vurdert hvorvidt kommunen selv har kapasitet på å følge opp denne type anlegg. 

 

Anbud 

I forbindelse med utarbeidelse av anbudsdokumenter har kommunen benyttet seg av Rambøll, 

gjennom eksisterende rammeavtale. Anbudsdokumentene ble ferdigstilt i slutten av november 

og anbudsfrist ble satt til 12.12.2017. Anbudet er på grunn av oppdragets karakter (å finne 

egnet leverandør lokalt) kun utlyst i lokale media, samt at tidligere interessenter er varslet om 

at anbudet blir utlyst. Tilbydere er kontaktet av kommunen 15.05.2018 og alle tre tilbydere 

vedestår sitt tilbud for denne utvalgsbehandling. 

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i konkurransen: 
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 Tilbyder står fritt til å bestemme plassering av anlegget, under forutsetning av at 

anlegget kan tilknyttes godkjent avløpsledning. 

 Aktuell plassering kan være i tilknytning til bensinstasjon, industrianlegg, marina eller 

lignende. 

 Anlegget skal ligge nær fylkesvei, fortrinnsvis i området mellom Nesset og Flatval. 

 Plassering skal presenteres som en del av tilbudet. 

 Adkomst og areal for oppstilling/parkering av 5-10 bobiler skal inngå i Leveransen. 

 Området skal være asfaltert (alternativt støpt plate) og ha nødvendig belysning og 

skilting. 

 Etablering av anlegget skal tilfredsstille krav iht. Plan & bygningsloven, med 

nødvendige tillatelser og hjemmel hos Frøya kommune. 

 Bygging og drifting av anlegget skal tilfredsstille krav i Byggherreforskriften, 

Forurensningsloven og annet lovverk relevant for denne type oppdrag. Herunder 

rutiner for sikkerhet mot forurensning og håndtering av evt. søl av septik mm.  

 Tilbyder skal som opsjon hensynta muligheten for tilkobling/tømming av septik fra 

småbåter. 

 Tankanlegg (type og kapasitet) skal beskrives av tilbyder. 

 Anlegget skal være ferdigstilt og klar for bruk påsken 2018. 

 Avtaleperioden skal være 10 år med opsjon på 5 + 5 år. 

 

Følgende tildelingskriterier for utvelgelse er gitt i anbudsdokumentet: 

 
 

Innen anbudsfristens utløp er det kommet 3 anbud. Ingen av de innkomne anbudene har 

leveranser som fyller formalkravene i anbudskonkurransen og det er opprettet kontakt mot alle 

tilbydere der det er gitt mulighet for ettersending av dokumentasjon. 

Når det gjelder prising av oppdraget er følgende sammenstilling valgt for konkurransen: 
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Som tabellen viser vil det ikke kun være etablering av tømmestasjon som vektes men også 

driftskostnader. 

 

Mottatte anbud 

Følgende anbud er mottatt: 

 

 

 

 

 
  

 

 

Vurdering: 

Bruk av kommunen egne anlegg for etablering av bobiltømming: 

- Brannstasjonen på Siholmen: 

En plassering på Siholmen vil være en direkte konflikt med adkomst inn i et område 

som er base for utrykningskjøretøy. Selv om en plasserer en tømmestasjon på baksiden 

vil denne konflikt være et faktum, samt at dette området er avsatt for parkering av 

brannmannskapets biler og øvingsområde. 

 

- Slamavskillere nedenfor blått kompetansesenter/kulturhus: 

Frøya kommune eier ikke selve grunnen hvor slamavskillere er etablert, uten at det 

nødvendigvis er en utfordring. Utfordringen på dette området er knyttet til adkomsten 

mellom de to byggene, samt at det området som kan være egnet vil være konfliktfylt 

med tanke på vareleveranser og arrangementer. 

 

- Slamavskiller Beinskardet: 

Nr. Tilbyder navn Lokasjon 

1 Frøya Transportsenter AS  Hamarvik 

2 Frøya Utleie AS Flatval (ferjekai) 

3 Rabben Marina AS Rabben Marina 
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Kommunen eier ikke grunnen hverken der slamavskillere er plassert eller adkomstvei. 

En eventuell etablering i dette området krever større anleggskostnad, tomteerverv og 

tillatelse fra Statens vegvesen. 

 

- Nordhammervika industriområde: 

Kommunen disponerer ikke grunn på dette området og det er ikke formålstjenlig å 

etablere en tømmestasjon der bobiler kommer i konflikt med leietakere og 

tungtransport i området. 

 

- Hamarviksvingen: 

Dette området er for så vidt et greit område for etablering, med unntak av at det er 

hyppige besøk av septikkbiler på tomta og selve området har en utforming og størrelse 

som ikke gjør det mulig å etablere snuplass. 

 

Formannskapet har fått en sak fra rådmannen vedrørende etablering av renseanlegg i 

Hamarviksvingen og i den sammenheng vil det være fornuftig å se på en løsning der 

tømmestasjon for bobiler ligger inne på dette området. Dette fordrer at renseanlegget vedtas 

etablert. Det vil ikke være mulig å etablere et tømmeanlegg i løpet av 2018.  

 

Rådmannen vurderer at det ikke vil være noen økonomiske besparelser i særlig grad å etablere 

en tømmestasjon i egen regi og det er ikke avsatt ressurser i driftsorganisasjonen for daglig 

oppfølging av anlegget i sesong. 

 

Anbud: 

Anbudsprosessen er satt på vent i forbindelse med at saken ble utsatt i januar 2018. Slik 

anbudet er lagt opp vil pris bli vektet med 80% av totalvurderingen i anbudskonkurransen noe 

som fører til at anbud med laveste kostnad vil ha et stor fortrinn før kvalitet vurderes. For 

gjennomføring av anbudsprosesser i offentlig sektor er det nødvendig at alle formalkrav i 

anbudsdokumentet er oppfylt av den enkelte tilbyder. Blir ikke dette tilfredsstilt skal det 

enkelte anbud forkastes. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at kommunens egne områder ikke er egnet for etablering av 

bobiltømmestasjon, med unntak av plassering på et eventuellt område hvis formannskapet 

vedtar å bygge et renseanlegg. En slik eventuell løsning er usikker spesielt med tanke på 

avhengighet av et annet vedtak, men også det tidsmessige aspektet må vurderes.   

 

Rådmannen vurder videre at skal en tømmestasjon kunne etableres før sommeren 2018 så må 

dette skje gjennom kontraktssignering med tilbydere i anbudskonkurransen. I og med at 

anbudskonkurransen fremdeles ikke er ferdig evaluert så ber rådmannen om at det gis fullmakt 

til å inngå kontrakt med vinner av anbudskonkurransen. Fullmakten gis innenfor rammen av 

høyeste anbud, 441.997,- kr eks MVA, totalt 552.496 inkl. MVA. Det vil bli gjennomført 

kontraktsforhandlinger med tilbyder(e). 

 

 

Forslag til vedtak 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle etablering av bobiltømmestasjon innenfor en økonomisk 

ramme på 552.496,- inkludert MVA.  
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Forhold til overordna planverk: 

Det er gjennom anbudsdokumentasjonen forutsatt at etablering av bobiltømmestasjon skal skje 

i henhold til krav iht. Plan & bygningsloven, med nødvendige tillatelser og hjemmel hos Frøya 

kommune. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kostnad på inntil 552.496,- dekkes inn gjennom følgende prosjekt: 

551499 - Opparbeide næringsområder. 

Kostnad for drift av tømmestasjon hensyntas i forbindelse med budsjettarbeidet kommende år. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

23.350.972,- 
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UTBYGGING AV FIBER TIL HUSSTANDER PÅ KVERVA OG NORDSKAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune blir med på intensjonsavtalen med Trøndelag fylkeskommune for 

utbygging av fiber til husstandene på Kverva og Nordskag med 325 000 kr. 

 

Intensjonsavtalen finansieres fra fond for IKT. 

Saldo på fondet pr. 08.06.18 er 1.821.672,20 kr. 

 

 

Vedlegg: 

Intensjonsavtale Frøya kommune - TRFK 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med en utbygning av fiber til en eiendom på Kverva, har Trøndelag 

fylkeskommune sendt en forespørsel til kommunen om å være med på en utbygning av fiber til 

husstandene på Kverva og Nordskag. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med at Telenor har en utbygningen av fiber til en eiendom på Kverva fikk 

kommunen en forespørsel om å være med på et fellesprosjekt med fylkeskommunen; «Felles 

Bredbåndstjenester i Trøndelag – Full BREDDE 2017», som innebærer å legge om traseen slik 

at Telenor samtidig kunne legge opp til at husstandene på Kverva og Nordskag kan koble seg 

på fiber. Planen for utbyggingen går på utbygning til 81 husstander 

 

Prosjektet har en total kost på ca. 2,7 mill. Av dette utgjør det offentlige tilskuddet kr 650 000 

eks mva. Dette deles mellom kommune og fylke, det vil si 325 000 kr hver.  

 

Fylkeskommunens plan er å lyse ut dette på Doffin i løpet av juni. 
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GEBYRREGULATIVET 2018 - REVIDERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til reviderte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya 

kommune for 2018 legges ut på høring i perioden 20.06.18 – 01.08.18. 

 
 

 

Saksopplysninger:   

Rådmannen foreslår endringer i Gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 

pga. potensielt inntektstap på gebyrer i plansaker og ulovlig vedtak for ulovlighetsoppfølging. 

Rådmannen foreslår samtidig små endringer på andre områder. 

 

Vurdering: 

Kapittel 3 – Opphold i institusjon 

I dette punktet er teksten og beregningsmodell for maksimalsats endret og tilpasset gjeldende 

forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Kapittel 8 – Frøya kulturhus og kompetansesenter/ Vielser 

Dette punktet er nytt og er tatt inn med samme ordlyd som er publisert på Frøya kommune sine 

hjemmesider. I tillegg er det lagt inn prisliste for tilleggstjenester som ikke er inkludert i selve 

vielsesseremonien. 

 

Kapittel 12 – Deltakelse i frisklivstilbud i Frøya kommune 

Her informeres det om egenandel gjeldende fra 01.08.2017 jfr. politisk vedtak 
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Kapittel 13 - Vann – avløp – slam – renovasjon – feiing 

Endringene i VA-regulativet gjelder nødvendige tilleggsposter i forhold til gjeldende regulativ. 

Disse postene mangler i dag og er nødvendige for å få en mere dekkende og rettferdig 

gebyrbelastning.  

Avløp 

Tilknytningsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Bolig/fritidshus/hytte/driftsbygning/naust 7 585,00 9 481,00 

Næringsbygg m.m.: Avløpsledning 32 -110 mm 7 585,00 9 481,00 

                                 Avløpsledning 125 - 200 mm 14 873,00 18 591,00 

 

Slam 

Årsavgifter:     

Tømming minirenseanlegg – årlig tømming i rute (inntil 4 

m3 våtvolum (5 pe))  

3 012,00 3 765,00 

Tømming minirenseanlegg – tømming hvert 2. år i rute 

(inntil 4 m3 våtvolum (5 pe)) 

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum– tømming 

hvert 2. år i rute  

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum – tømming 

hvert 4. år i rute 

753,00 941,00 

Tett tank, årlig tømming i rute (inntil 4 m3)  2 760,00 3 450,00 

Tillegg pr. m3 (for tømming av alle typer tanker utover 4 

m3)  

317,00 396,00 

Ekstratømming utenom rute (inntil 4 m3 våtvolum) 3 012,00 3 765,00 

Tilleggsgebyr for ureglementert innhold i slamavskiller/ 

minirenseanlegg (Jfr. forskrift post 2.12.7 d) 

  

3 012,00 

  

3 765,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

Kapittel 16 – Byggesak 

Punktene om ulovlighetsoppfølging er tatt ut da kommunen ikke har adgang til å ta gebyr for 

ulovlighetsoppfølging i hht. plan- og bygningsloven § 33-1. 
 

Ulovlighetsoppfølging   

Forhåndsvarsel etter § 32 – 2 4 554,00 

Pålegg om stans og retting (§ 32 – 3) 9 108,00 

Pålegg om øyeblikkelig stans og opphør (§ 32 – 7) 9.108,00 

Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse (§ 32 – 7) Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 

Ilegging av overtredelsesgebyr Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 
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Saksbehandlingstid for møter og befaringer  Medgått tid 

(alt merket med rødt er endret siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 17 – Planbehandling 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. 

Rådmannen foreslår endringer i gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 

pga. potensielt inntektstap på gebyrer i plansaker. 

Gebyrer    

Reguleringsplan     

Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til fremming av 

planforslaget, inklusive ekspedering, kopiering 

av tekst, innhenting av høringsuttalelser osv. 

fram til kunngjøring av endelig vedtak. 

 

  

Oppstartmøte – ny plan   2 330,00 

Reguleringsplan inntil 10 daa   17 160,00 

Reguleringsplan 10-25 daa   21 460,00 

Reguleringsplan over 25 daa   21 460,00  
+ 14 270,00 per 

påbegynt 50 daa 

Ufullstendig 

planmateriale 

  4 533,00 pr retur 

Konsekvensutredninger  For planer som utløser krav om 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2, skal det 

betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 

50 % av satsene for selve reguleringsplanen. 

50 % av satsene for 

selve 

reguleringsplanen 

Planprogram   9 166,00 

Vann og avløpsplan     

  Vann og avløpsplaner med atskilt saksgang 17 761,00 

  Når denne behandles samtidig med 

reguleringsplan 

50% av grunnbeløp 

reguleringsplan 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av plan før 1. gangs 

behandling 

50 % av 

grunnbeløpet 

Reguleringsendringer 

   

Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i forbindelse med 

saksgang, ekspedering og kunngjøring av 

endelig vedtak 

  

  Endring som ikke krever forutgående utlysning 14 111,00 

  Endring som krever avgrenset høring 15 629,00 

  Endring som krever full høringsrunde og 20 335,00 
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utlegging til offentlig ettersyn 

      

Dispensasjoner     

Dispensasjon fra reguleringsplan.  

   

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring og alt arbeid 

fram til ferdig vedtak. 

 

  

  Søknad som ikke krever høring. 3 999,00 

  Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 

6 210,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad 

som er klar for politisk behandling, betales 70% 

av fullt gebyr 

70% av relevant 

sats over. 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner og fra 

PBL § 1-8, enkeltvis eller i kombinasjon. 

   

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring fram til ferdig 

vedtak.                

 

  

  

  Søknad som ikke krever høring. 
3 999,00 

  Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 6 210,00 

Trekking av søknad 

 

Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad 

som er klar for politisk behandling, betales 70% 

av fullt gebyr 

 

70% av relevant 

sats over. 

100-metersbeltet Dispensasjonsbehandling på bygging i 100-

metersbeltet i LNFR-områder 12 000,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 18 – Landbruksseksjonen 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. 

De endrede punktene merktet med rødt er fastsatt av staten. 

Gebyrer   

Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 

2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten. 

 

  
  

5 000,00 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 

23 § 12. Maksimalsats fastsatt av staten. 

  
2 000,00 

Gebyr i forbindelse med viltsaker 
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Godkjenning av nytt jaktvald 

 

1 039,00 

Utvidelse av eksisterende vald  

 

1 039,00 

Oppsplitting av eksisterende vald 

 

1 039,00 

Gebyr i forbindelse med deling av eiendom 

 

  

Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 

 

2 050,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 
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TITRANSPELET 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret ber rådmann iverksette planlegging og organisering av Titranspelet 2019 

2. Det etableres en organisasjon som vist som vedlegg i saken.  

3. Titranspelet skal gjennomføres som et utespel på Moldhaugen på Titran sommeren 2019 

4. Det bevilges kr. 250 000 for gjennomføring av Titranspelet som legges inn i budsjett og 

handlingplan for 2019.  

5. Formannskapet er referansegruppe til spelet og rådmann skal rapportere fremdrift til 

kulturutvalget 1 gang i måneden.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Brev til grunneiere på Titran 

2. Organisasjonskart Titranspel 2019 

 

 

Saksopplysninger:   

Titranulykken skjedde natt til 14. oktober 1899 som en følge av et uvær som ikke kunne varsles lokalt. 

Frøya i Trøndelag var uten telefonforbindelse og ingen fikk derfor stormvarselet som var slått opp blant 

annet i Kristiansund og Trondheim fredag den 13. oktober. Fiskerne dro derfor på havet, blant annet på 

grunn av utsiktene til gode fangster og kanskje like viktig, gode priser på storsilda. 141 fiskere omkom i 

uværet. I samme uvær omkom 30 mennesker i Røvær-ulykken i Rogaland. 

Spelplass: 

Både «prestbakkan», mellom kapellet og hovedveien, og Moldhaugen er tidligere brukt som arena. 

Virksomheten kultur og idrett har vært på befaring på områdene, og foreslår Moldhaugen som spelplass 

ved en eventuell oppsetning i 2019. Dette skyldes beliggenhet og de sjønære omgivelsene.  
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Hjemmelshaverne til grunneiendommer som ligger på og ved Moldhaugen er orientert i brevsform om at 

Moldhaugen foreslåes som spelplass under den politiske behandlingen. 

 

 

Fra evaluering av «Titranspelet» 28. – 29. april 2018 i kulturhuset: 

Musikalsk ledelse/produksjon: 

-Spesiell situasjon, skifte av musikalsk leder seint i produksjonen. 

-Bedre planlegging ved neste anledning for å unngå uheldige situasjoner, ta grep tidligere. 

-Mer konkret plan for innøving. Ble travelt på slutten. 

-Magne Romestrand kom inn som vikar for musiker 4 dager før forestilling. Magne tok grep om 

situasjonen, og satte sitt preg på den musikalske produksjonen som gjenstod å gjøre. Dette ble en 

suksessfaktor, selv om det opplevdes kaotisk for de som stod midt oppi det. All honnør til gode, trygge 

musikere for at de evner å samarbeide i en slik presset situasjon. 

-Følgemusikken til Kvinna ble et løft, både for aktøren, de andre utøverne og forestillingen. 

- «Live» musikk er positivt og bra! 

-Orkesteret kunne vært enda mer synlig. 

-Selv om spelet kan utvikles og endres, ønskes det at musikken skal være preget av den originale 

komposisjonen.  

-De nye sangene er et løft, kanskje det bør skrives enda flere?  

 

Drama/skuespillere/kor: 

-Ordvalg avviker fra manus. Uheldig på grunn av historiske ukorrekte gjengivelser. Man må ved denne 

type produksjoner være spesielt oppmerksom på historisk språkdrakt. 

-Man bør kunne forvente mer drama, og innlevelse. Ved senere anledninger bør det legges mer vekt på 

dette. F.eks arrangere kurs, samarbeid med kulturskole, teaterlag m.fl. 
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-Statister følte seg noe i veien når det var ventetid. Mange aktører bak scenen, fører til trengsel. Viktig å 

ta hensyn til alles behov. 

-Kunne vært mer korsang. Flere kor-arrangement. 

-Ved blandakor-arr var det for tynt med damestemmer. Her må det fylles ut neste gang. 

 

Lyd/lys: 

-Godt lydbilde, men kunne vært utnyttet bedre. Mer effekter. 

-Bildevalget var spesielt, og ble oppfattet forvirrende. Mismatch mellom handling på scenen og bilder på 

skjerm. 

-Når en investerer i en slik skjermløsning, burde det bli utnyttet i langt større grad.  

  

 

Arbeidsgruppa: 

-Viktig med tydelig rolleavklaring. 

-Spille på hverandre i gruppa, tettere samarbeid, bedre fordeling av oppgaver for å avlaste hverandre. 

-Uheldig at regissør hoppet av i desember, men godt samarbeid førte til at aktørene følte seg ivaretatt. 

 

Forhold til overordna planverk: 

I kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 under kapittel samfunn, næring og kultur, står følgende:  

 Frøya ivaretar kulturarven. 

Sånn vil vi gjøre det: 

 Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å skape opplevelser. 

 

I Strategisk plan for utvikling av kultur i Frøya kommune 2014 – 2019 i kapitel 3.3 Scenekunst, står 

følgende: 

Nr  Målsetting  Tiltak  

1  Videreutvikle scenekunst på 

Frøya.  

Etablere fast tradisjon for 

gjennomføring av spel i 

Frøya kommune.  

2  Samarbeid mellom 

profesjonelle og amatører.  

Etablere en samarbeidsarena 

mellom profesjonelle og 

amatører.  

3  Øke antall fremføringer.  Tilrettelegge for 

profesjonelle forestillinger.  

 

I handlingsplan for kulturvern og museum, vedtatt av formannskapet, er markering av Titransulykka 

lagt frem med ulike alternativer. Oppføring av Titranspelet er et av alternativene. Ser man tilbake på de 

siste 20 år, så er spelet oppført i 1999 og 2009. Med bakgrunn av regelmessigheten for de siste 

oppsetningene, er det nærliggende å tenke nye forestillinger i 2019. 

Fra handlingsplan for kulturvern og museum: 
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Titran –  

Titranulykka 1899 

Minnemarkering 

Fremdeles er Titranulykka en av de største ulykkene 

i norgeshistorien. Ulykka er blitt markert gjennom 

ulike arrangement siden hendelsen inntraff.  

På 80-tallet bestilte politikerne et spel som skulle 

formidle og ivareta minnet. Spelet har vært 

hovedarrangement de siste gangene markeringa har 

funnet sted, sist gang i 2009. 

 

Plan for videre markering i regi Frøya kommune: 

 

A) Minneord på kommunens hjemmeside, 13.oktober 

 

 

B) Markering på Titran hvert 10. år.  

1: Gudstjeneste i kapellet/friluftsgudstjeneste.  

 

 

 

2: Blomsternedleggelse ved bauta 17. mai, årlig  

 

3: Oppføring av Titranspel. Samarbeid med 

frivilligheten for å gjennomføre spel hvert 10. år. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Web-ansvarlig              

 

 

 

B) 

1: Kirken/Kultur  

 

 

 

2: Kultur/Grendelag  

 

3: Kultur/Frivillighet                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A) 13.10 

 

 

 

B)  

1: Søndag som 

faller nærmest 

13.10 

 

2: 13.10 

 

3: 

Administreres 

hvert 10.år 

 

 

Organisering av spelet 

Det er viktig at det bygges en grundig og overbyggende organisasjon av Titranspelet. Rådmannen 

foreslår en prosjektgruppe med mange involverte. Et forslag på organisasjonskart er lagt ved saken som 

vedlegg. De involverte i prosjektgruppen er personer som blant annet har ansvar for det kunstneriske, 

økonomi, markedsføring, logistikk/sikkerhet, regissør, innkjøp, kundeservice/info, spelplass, musikk, 

sponsing, biletter, pakkesalg og parkering. Lag og organisasjoner, samt kommunale virksomheter vil 

også bli involvert. Virksomhetsleder for kultur og idrett vil ha det overordnede ansvaret for Titranspelet 

2019. 

Rådmann har vært i kontakt med «Oda fra havet» og det er enighet om at det er mulig å samarbeide 

angående markedsføring av begge spelene.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Den foreslåtte totale kostnaden for Titranspelet er på kr. 715 000. Rådmannen legger til grunn at det er 

mulig å hente inn kr. 465 000 i inntekter gjennom billettsalg, annonser i program, salg av program og 

søknader på midler fra fond/organisasjoner. Rådmannen foreslår ut i fra budsjettet en kommunal 

bevilgning på kr. 250 00. Midlene legges inn i budsjett- og handlingsplan for 2019.  

 

 

 

 

 

Kostnader: 

  Budsjettforutsetninger Budsjett 

Leie av lokaler   - 

Lydproduksjon Ekstern leie av lyd + tekniker inkl. overnatting 85 000 
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Lysproduksjon Kulturhuset står for lysproduksjon - 

Markedsføringspakke Komplett pakke som dekker Trøndelag 250 000 

Kostymer Kostymer til skuespillere 15 000 

Kulisser/rekvisitter Scene – scenekulisser og rekvisitter 30 000 

Regissør  Profesjonell regissør 80 000 

Regissørassistent  Koreograf og assistent 10 000 

Musikalsk leder Ansvar for aktørene 10 000 

Orkesterleder Ansvar for orkesteret 10 000 

Musikere 4 musikere  20 000 

Kor – Mannskoret  Honorar Sistranda Mannskor 10 000 

Teaterlaget Honorar Frøya Teaterlag 10 000 

Reisegodtgjørelse Til involverte aktører med reisekostnader 30 000 

Mat og drikke til aktører   10 000 

Oppgradering infrastruktur Grusing av vei, strøm, bobiloppstilling etc. 60 000 

Sanitære forhold Leie av mobile toaletter og renhold av disse 20 000 

Andre varer og tjenester Innleie av effekter, rekvisita etc. 15 000 

Diverse Diverse uforutsette utgifter 50 000 

      

TOTALT: 715 000,- 

 

Inntekter: 

  Budsjettforutsetninger Budsjett 

Billettinntekter  3 forestillinger 

300,- voksen/150,- barn 

750 billetter voksen 

300 billetter barn 

270 000 

Reklameinntekter Annonser i program 10 000 

Salg av program Salg av 300 stk. program a` 50,- 15 000 

Sponsormidler Søknad på midler fra fond/organisasjoner 100 000 

Kommunal støtte Tilskudd til lokale spel 70 000 

Kommunal bevilgning   250 000 

TOTALT: 715 000,- 

 

 

 

 

 

Vurdering: 
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Rådmann foreslår å arrangere Titranspelet på Moldhaugen på Titran sommeren 2019. Dette er et stort 

arrangement og prosjektgruppen må starte arbeidet umiddelbart. Det er viktig at formannskapet er 

involvert og rådmann ønsker å holde kulturutvalget informert om fremdrift 1 gang i måneden. 

  

Den totale kostanden for spelet er på kr. 715 00. Det budsjetteres med en inntekt på kr. 465 000. 

Rådmann ber derfor om en bevilgning på kr. 250 000 som legges inn i budsjett og handlingsplan for 

2019.  
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1617    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 05.06.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 05.06.18 

 

 

 

 

















































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1616    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Referat møte i ordførerkollegiet i Orkdalsregionen 25. mai 2018 

Svar Søknad om midler til filmproduksjon Best Sheep 

Svar søknad vedr. tilrettelegging for turistme på Sula 

 

 

 

 



Referat fra møte i ordførerkollegiet i Orkdalsregionen 

 

Sted: Orkdal rådhus, formannskapssalen 

Tid: Fredag 25. mai 2018, 1000-1300 

Til stede: Jon P Husby, Helge Røv, John Lernes, Finn Olav Odde, Ola Rognskog, Ola T Heggem, Are 

Hilstad, Oddbjørn Bang, Hans B Meland, Odd Jarle Svanem, Ola Øie, Jan-Yngvar Kiel, Håkon Kibsgaard 

Jordet (ref) 

Innledere: Jan Vaage, Kristin Wangen Gjersvoll, Bjørn Buan  

 

Sakliste: 

1: Innkalling og sakliste 

2: Fylkeslege Jan Vaage: Alene eller sammen? Hvordan møter vi framtidens helseutfordringer 

Momenter fra ordskifte etter innlegget: 

 Folk lever lengre og lever med sykdommer 

 Blir ofte oppslag når yngre folk får tilbud en institusjonsplass i en liten kommune 

 Folk må få en opplevelse av at de bor i sitt eget hjem, og ikke på noens arbeidsplass 

 Det er en prosess for å få befolkningen til å skjønne at dette er et tilbud som gis til alle aldre i 

en vanskelig periode i livet 

 Ansvaret for utagerende personer er veldig ressurskrevende. Kan ofte dreie seg om 10 

årsverk når det er to-til-en oppfølging. Kan involvere 15 ansatte for å få til turnus. 

 Oppgaveoverføring er et sentralt tema.  

 Veldig viktig at alle som jobber i kommunen skjønner at de jobber i en serviceorganisasjon 

 Må møte folk med dialog. Folk er ressurssterke og stiller gjerne med advokat i møte med 

kommunen. 

 Helse er et kompleks fagfelt som kommunene må håndtere og har en utfordring i takle dette 

alene. Selv Trondheim kommune trenger samarbeidspartnere i enkelte sammenhenger.  

 

  

3: Orientering om de tre avtalene som vedrører SiO, legevakt, KAD, helseutviklingssamarbeid og 

Orkdalsregionen. Etter planen skal alle disse tre avtalene opp i alle kommunestyrene før ferien. Det 

gjelder følgende tre avtaler: 

 Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale 

 Avtale om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger i Orkdal 

 Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnsenger(KAD) 

Momenter fra ordskifte: 

 Må konkretisere økonomien i kontorkommuneavtalen 

 Rådmannskollegiet må kvalitetssikre avtalen som regulerer forholdet til de ansatte 

 Legge inn økonomiske prinsipper tilsvarende som i avtalen med St. Olavs 

 Estimere beløpet som helseutviklingen vil belaste kommunene og deretter deflatorjustere 



 Skaun tar en risiko med å ta over to ansatte 

 Saksfremlegg om kontorkommune må komme fra rådmannskollegiet 

4: Samferdsel. Hva er status på de ulike prosjektene. Herunder Orkdalspakken, samarbeid med 

ORKidé om felles samferdselsutvalg (se vedlagt referat), krysset på Berkåk og E6/Fv700, og tunell 

under Trondheimsfjorden 

Momenter fra ordskiftet: 

 Fra felles møtet med ORKide. Tok for seg alt som var fylkeskryssende 

 Opprop fra ordførerne i begge regionrådene om E39 Betna-Stormya 

 Frykt for at Betna-Stormyra skal bli et salderingspunkt til fordel for andre prosjekt i nærheten 

 Føler at man venter på Orkdalspakken og hvor mye skal være med der. Kan bli et problem for 

Fv65 

 Flaskehalsproblematikken og bevilgninger. Eks Storåsbakkene 

 Møreaksen er kanskje i ferd med å bli en utfordring for Statens vegvesen 

 Møte med Nye Veier om krysset på Berkåk. Vi sender høringssvar om planprosessen i 

Rennebu og vår mening om krysset.  

 Kobling mellom Fv700 og E6 er viktig. Må kunne passeres av modulvogntog 

 E6 er viktig for Orkdalsregionen 

 Orkdalspakken er viktig for å synliggjøre prioriteringer 

 Vi krever et møte med Fylkeskommunen og Regionvegdirektøren  

 Full splittelse mellom Fosenveiene og Ørland kommune om prioriteringer 

 Må justere området for seismikk i Trondheimsfjorden for å få med nok av terkselen 

 Håpløst at Statens vegvesen ikke er mer koordinert når det gjelder Klett-Thamshamn og 

Orkdalspakken. Veldig viktig for arealplanleggingen i en kommune 

 Punktutbedring av Fv65 er det mest realistiske 

 Kanskje må vi ta kontakt med samferdselsdepartementet om Orkdalspakken 

 

5: Felles opprop om E39, Betna-Stormyra fra ORKidé og Orkdalsregionen. Se vedlegg 

Vedtak: 
Oppropet ble enstemmig bifalt 
 

6: Næringsfond 

Momenter fra ordskifte: 

 Lage veiprosjekt for å få fart i samferdselsplanleggingen i regionen. Forslag om å koble på 

Milian Myraunet som tidligere var leid av fylkeskommunen 

 Næringsplanen er lite konkret og altfor detaljert og planen begynner å bli krevende å 

forholde seg til 

 Vi må ta en kritikk på vi skal forholde oss til næringsplanen 

 Det kom forslag om å lage en handlingsdel for den kommunale delen av handlingsplanen 

 Mer på reiseliv 

 

7: Ambulanseberedskap i Rennebu/sørfylket.  



Momenter fra ordskifte: 

 Det skal drøftes før man endrer på tilbud. Sykehuset kan ike bare komme og innføre 

endringer 

 Det skal utredes på konsekvenser 

 Dette er en parallell til stengningen av E39 og får betydning av akuttkjeden og hele 

strukturen 

 Må skrive inn en implikasjon for vår region hvordan denne endringen i beredskapen påvirker 

akuttilbudet i Orkdalsregionen 

 Flere enn Oppdal skal ha en partsrolle i dette 

 Regionen må også være en høringsinstans i sånne spørsmål 

  

8: Regionrådsmøte 7. og 8. juni  

 Lage rom for en runde rundt næringsfondet 

 Forurensning og ressurs blir hovedtema på møtet 

9: Eventuelt 

Ordfører i Surnadal, Lilly Gunn Nyheim er sykmeldt. Regionrådet sender en blomsterhilsen med 

ønske om god bedring. 

 

 

 

 



Postadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

Postboks 152 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  

7261 Sistranda 

 
 

Tom Storvik 

 
 

  

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 18/1632 C34 Sistranda, 12.06.2018 

 

 

SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL FILMPRODUKSJON «BEST SHEEP»  

 

 

 
 

Viser til din søknad om midler til filmproduksjon «Best Sheep» til Frøya kommune.  

Det er dessverre ikke avsatt midler til filmproduksjon i budsjettet for 2018.  

 

Lykke til med produksjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Marit Wisløff Norborg 

Virksomhetsleder 

Strategi og utvikling 

Kultur og idrett.  

72 46 32 02 

 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 



Postadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

Postboks 152 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  

7261 Sistranda 

 
 

Ola Flyum 

 
Svartdalsveien 43 A 

0678 OSLO 

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 18/1282 223 P63 Sistranda, 12.06.2018 

 

 

SVAR - SØKNAD VDR. TILRETTELEGGING FOR TURISME PÅ SULA 

 

  

 

Viser til deres søknad vedrørende tilrettelegging for turisme på Sula.  

Søknaden gjelder tilrettelegging for toalett med en søknadssum på kr. 150 000.  

 

 

 

Det er ikke bevilget midler til dette formålet i 2018, men oppfordrer dere til å søke om 

midler, høsten 2018,  når budsjettprosessen for budsjett 2019 starter.  

 

Lykke til videre.  
 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Marit Wisløff Norborg  

Virksomhetsleder 

Strategi og utvikling 

Kultur og idrett 

 

72 46 32 02  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger  Antonsen Arkiv: A20 &74  

Arkivsaksnr.: 18/1615    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

NORDSKAG OPPVEKSTSENTER - MINORITETSSPRÅKLIGE BARN - 

VIDEREFØRING AV GRATIS SFO OG ØKT LEDERRESSURS BARNEHAGE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en 

språkarena på Nordskag oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med 

tiltaket kr 60.000 foreslås finansiert over økt skatteinngang.  

2. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved 

barnehagen for å ivareta det overordnede barnehagefaglige ansvaret ved 

oppvekstsentret fra 1. august 2018. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas 

over økt skatteinngagn. Kostnaden for 2019 innarbeides i budsjett for 2019.  

3. Kommunestyre vedtar å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for 

en varighet på 2 år ved barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og 

språkopplæring ved barnehagen - samtidig være en resursperson ved små-

trinnet og SFO. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over tilskudd vedr 

forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever.  

 

 

 

 

Vedlegg 1: Evaluering av gratis kjernetid i SFO – Nordskag oppvekstsenter 

 

Saksopplysninger:   

 

For 10 år tilbake var det færre enn 5 barn ved Nordskag oppvekstsenter der en eller begge 

foreldrene var fra et annet land enn Norge. For 5 år siden var det rundt 50 % av barna i 

barnehagen og 30% elevene i skolen som hadde foreldre fra et annet land. De norske var den 

gang fortsatt majoriteten. 



Situasjonen fra høsten, skole- og barnehageåret 2018/2019 er at hele 85,5 % av barna i 

barnehagen er minoritetsspråklige - dvs   barn der en eller begge foresatte har 
utenlandskbakgrunn (barn med en svensk foresatt ikke medregnet). I skolen er andelen 71 
% minoritetsspråklige.  
 
Andelen norske barn er henholdsvis 13,5% i barnehagen og 29% i skolen. Totalt 17 av 61 
barn/elever ved oppvekstsentret har to norske foreldre. 
 
Fordeling norske barn vs minoritetsspråklige barn ved Nordskag oppvekstsenter fra høst 2018 

Antall barn

Antall % Antall %

0 0 9 100 9

2 13 13 87 15

3 8 10 92 13

5 13,5 32 86,5 37

Antall elever

Antall % Antall %

0 0 4 100 4

0 0 10 100 10

3 50 3 50 6

2 50 2 50 4

0 0 7 100 7

3 60 2 40 5

4 80 1 20 5

12 29 29 71 41

Antall % Antall % Ant.tot.

17 22 61 78 78

Totalt

Totalt 

Norske elever Elever med min.bakgrunn

Nordskag OPVS Norske Med min.bakgrunn

2.klasse

3.klasse

4.klasse

5.klasse

6.klasse

7.klasse

Barnehagen Norske barn Barn med min.bakgrunn

Skolen

1.klasse

Avdeling Blåbærtua

Avdeling Lyngheia

Avdelling Moseberget

Totalt

 
 

Hva sier teorien om god språkopplæring 
 

Alle som skal lære et språk trenger gode språkmodeller rundt seg. Språkopplæring for de med 

utfordringer krever at det tilrettelegges for intensiv opplæring i mindre grupper flere ganger 

ukentlig. Et barn som skal lære og lese og forstå tekst, må ha et godt utviklet vokabular. Som 

ellers der opplæring foregår er den gode relasjonene mellom barn/elev og voksen/ansatte 

avgjørende. En forutsetning for god relasjon er at språket er funksjonelt.  

Utfordringen oppstår når uenigheter skjer på et språk ansatte ikke mestrer. 

Kommunikasjonsvansker fører lett til misforståelser og hemmer læring. I tillegg kan 

kommunikasjonsvansker lett skape uenighet i barnegrupper fordi barn som oftest leker på sitt 

morsmål. Dette igjen fører lett til uenigheter og uvennskap. 

 



Hva er det som gjør Nordskag oppvekstsenter bra? 
 

Tilpasset opplæring med rom for alle og blikk for den enkelte står sentralt ved Nordskag 

OPVS. Det legges stor grundighet til opplæringen der språkmodeller og begrepsinnlæring står 

sentralt.  I tillegg legges det mye arbeid i å lage oversettelser, visualisere og kontinuerlig 

repetere over tid.  

Dette skaper resultater - kartleggingsresultatene for 1.-3. trinn ligger over landsgjennomsnitt 

de siste årene.   

Videre er de ansattes genuine engasjement og stolthet til sin arbeidsplassen av svært stor 

betydning. 

 

Hva skal til for å sikre en god språkopplæring 
 

Barnehage  

 Muligheten til å drive språkopplæring i mindre grupper 

 Tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner 

 Økt bemanning for å sikre at våre barn når kravene i rammeplanen 

 Styrking for at våre barn skal snakke norsk ved skolestart 

 Tidlig innsatsmidler fra 1 års alder 

 Økt kompetanse innen feltet for å sikre god opplæring. 

SFO 

 Muligheten for å fortsette god inkludering blant elevene 

 Ha nok voksne for å sikre økt bruk av norskspråket 

 Veiledning i lek  

 Ekstra leksehjelp for å repetere. 

 

Tiltak som er iverksatt ved Nordskag OPVS 
 

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018 ble følgende vedtatt - ref KST-sak 142/17: 

«Det iverksettes et prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag 

oppvekstsenter fram til sommeren 2018. Det er viktig at foreldrene motiveres slik at tilbudet 

blir benyttet. Ordningen evalueres i forhold til effekt på språkutvikling og integrering. 

Kostnader kr: 81 828,-» 

 

Ordningen startet opp 5. februar, med 6 elever. Antall elever som benyttet SFO-tilbudet før 

den nye ordningen med gratis SFO trådde i kraft var 2.  Elevene opplevde dette tilbudet så bra 

at det kom flere elever og ganske raskt hadde man rundt halvparten av eleven på småtrinnet 

med på tiltaket (16 av 28 elever). Ikke alle kommer alle dager, det avhenger blant annet om 

foreldrene jobber slik at det passer å hente dem etter jobb.  

 

Evaluering av tiltaket ligger vedlagt. Vedlegg 1. 

 



Enhetslederen skriver i sin evaluering følgende:  

«Lilleby SFO meldte om at det er vanskelig å måle hvilken effekt gratis kjernetid i SFO har 

på språklæring, siden de lærer språk både i skoletida og på fritida ellers. Det er vanskelig å 

isolere effekten av SFO. Det samme ser vi hos oss, men vi opplever at elevene blir bedre ut 

over skoleåret, og spesielt blir en del mye bedre på å prøve å snakke, noen tør mye mer nå 

enn da vi starta opp. Dette gjelder særlig de som i utgangspunktet snakket minst. 

35% av barna på SFO har norsk som morsmål og dette er viktig for de andre; de trenger 

eksperter de kan lære av og øve med. 

Sosialt ser vi at de trives sammen etter skoletid, det er lite konflikter og god stemning, noe 

som også har betydning for det sosiale miljøet og læring på skolen. 

Effekten på det sosiale miljøet ble også trukket fram som en positiv effekt da vi besøkte 

Lilleby skole/SFO». 

 

Nordskag OPVS ønsker at tilbudet med SFO videreføres for høsten 2018 og ut året.  

 

 

Tiltak som ønskes iverksatt fra barnehage- og skoleåret 2018/2019 
 

Som beskrevet over ønsker virksomheten å styrke barnehagen gjennom ytterligere forsterket 

fokus på tidlig innsats og språkopplæringen gjennom opplæring i mindre grupper. Dette for 

tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner slik at kravene i den nye rammeplan 

for barnehagen nås og med det at våre barn skal snakke norsk ved skolestart. 

Per i dag mangler barnehagen ved Nordskag OPVS overordnet barnehagefaglig kompetanse i 

ledelsen. I forhold til den nye rammeplan beskrives denne overordnede funksjonen som en del 

av «styrer» oppgaven:  

«Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og 

administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget 

som er gitt i disse. Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. En 

forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et godt samarbeid med 

barnehageeieren, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale. 

Styreren leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og 

utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen 

involveres. 

Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante 

institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og 

barnevernet». 

 

For å ivareta denne funksjonen til en 3 avdelingers barnehage med 37 barn bør det være en 

øremerkede ressurs tilsvarende 0,5 ÅV.  

Til sammenligning har Nabeita OPVS med en 4 avdelingers barnehage og 52 barn, i dag en 

avdelingsleder med 0,7 ÅV som ivaretar det overordnede barnehagefaglige ansvaret. 

 

 

 



Vurdering: 

 

De faglige og pedagogiske begrunnelsene for gratis SFO er gode, og tiltaket som sådan gir 

med stor sannsynlighet bedre språkutvikling og med det bedret integrering for elevene. 

Samfunnspolitisk vil en videreføring av gratis SFO ved én virksomhet kunne påvirke 

bosettingsmønsteret i kommunen, og på den måten gjøre den aktuelle skolekretsen mer 

attraktiv enn andre kretser. Dette er noe vi har registret - der en familie flyttet fra Dyrøya 

kretsen til Nordskag kretsen. Begrunnelsen var gratis SFO. 

En familie vil spare i overkant av 20 000,- i året ved å bosette seg i Nordskag krets, framfor 

andre kretser. Og det er for ett barn, har man to barn i SFO-alder, «sparer» en familie 

34 000,- årlig på å bosette seg i Nordskag krets.  

Dette kan gjøre de andre skolene/oppvekstsentrene mindre attraktive for familier.  

Til tross for dette anbefaler rådmann at ordningen videreføres ut kalenderåret 2018. 

Kostnaden med denne videreføringen vil være kr 65.000 inkl sos. kostnader.   

Videre anbefaler rådmann at ÅV-rammen for Nordskag OPVS utvides med 0,5 ÅV for å 

tilfredsstille kravet om overordnet barnehagefaglig kompetanse. Kostnad 140.000,- inkl 

sosiale kostander for høsten 2018. 

Likeledes ønsker rådmann å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet 

på 2 år ved barnehagen for å forsterket fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved 

barnehagen - samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnad 140.000,- inkl 

sosiale kostander for høsten 2018. 

 

 

Økonomi: 

Rådamnnen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådmannen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då..   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluering av gratis kjernetid i SFO – 
Nordskag oppvekstsenter 
 

Bakgrunn for tiltaket: 

50% av barna i skolen snakker ikke norsk hjemme, og det er flere barn på småtrinnet enn på 

mellomtrinnet som har et annet morsmål enn norsk. Trekket er sterkere i barnehagen enn på skolen, 

så vi forventer at dette vil forsterkes over tid. Kort oppsummert: språkutfordringen vil bli større 

framover, både i barnehagen og i skolen. 

 

Planlegging og oppstart 

Vi var på besøk på Lilleby skole i Trondheim i forkant av oppstarten, de har erfaring med flerspråklig 

elevgruppe og gratis kjernetid. Vi fikk høre om deres aktiviteter, organisering og erfaringer, og vi 

brukte dette når vi planla vårt opplegg. 

Foreldrene ble informert og bedt om å melde på barna. Til de påmeldte ble det sendt ut brev 

26.januar, se vedlegg. 

Vi har organisert tilbudet slik at alle barn på småtrinnet har fått tilbud om gratis SFO på 

ettermiddagene, fra mandag til og med torsdag, fra skoleslutt til SFO-slutt 16:45.  

Vi startet opp 5. februar, med 6 elever. Vi gikk ikke ut med ekstra oppfordring til foreldrene for å få 

med flere barn fra starten, vi satset på at de skulle dukke opp etter hvert. Elevene opplevde SFO som 

så bra at det kom flere barn og ganske raskt hadde vi rundt halvparten av barna på småtrinnet med 

på tiltaket (16 av 28 elever). Ikke alle kommer alle dager, det avhenger blant annet om foreldrene 

jobber slik at det passer å hente dem etter jobb. Det krever mer planlegging for foreldrene å hente 

dem etter SFO enn om de tar skolebussen hjem etter endt skoledag.  

 

Organisering og aktiviteter: 

Det er tre voksne som jobber på SFO, to samtidig fra skoleslutt til klokka 16, deretter én fram til 

16:45. Alle tre har fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. De tre har én time felles 

planleggingstid i uka, for å sikre at aktivitetene støtter opp om språklæring og fortløpende vurdere 

hvordan det går. 

På SFO er det et mål at alle elever skal snakke norsk, og vi lager aktiviteter ut fra dette: 

Måltidene starter med at elevene trekker lapper der det står hva de skal gjøre i forkant av 

måltidet. For eksempel sette på tallerkener, sette på leverpostei osv.  

Under måltidet plasseres elevene slik at de som har samme morsmål sitter et stykke unna 

hverandre 

Elevene øver på skuespill, der får de tildelt replikker, noe som gjør det enklere å øve på språk 



 
Vi bruker tid på brettspill, der elevene må snakke/lese/høre norsk 

Vi har formingsaktiviteter, der elevene plasseres slik at de må snakke norsk 

Uteleik, som til nå har vært mer uorganisert og fri. 

SFO-dagen starter alltid med måltid, én dag i uka er det varmmat (suppe, pasta, ovnsbakte 

grønnsaker, blant annet) og fortsetter med de andre aktivitetene, etter en plan. Aktivitetene varierer 

noe ut fra hvilken voksen som er på jobb, én har mest aktiviteter ute med barna og en annen har 

formingsaktiviteter, det handler om de voksnes interesser og kompetanse. 

 

Effekt på språklæring: 

Lilleby SFO meldte om at det er vanskelig å måle hvilken effekt gratis kjernetid i SFO har på 

språklæring, siden de lærer språk både i skoletida og på fritida ellers. Det er vanskelig å isolere 

effekten av SFO. Det samme ser vi hos oss, men vi opplever at elevene blir bedre ut over skoleåret, 

og spesielt blir en del mye bedre på å prøve å snakke, noen tør mye mer nå enn da vi starta opp. 

Dette gjelder særlig de som i utgangspunktet snakket minst. 

35% av barna på SFO har norsk som morsmål og dette er viktig for de andre; de trenger eksperter de 

kan lære av og øve med. 

Sosialt ser vi at de trives sammen etter skoletid, det er lite konflikter og god stemning, noe som også 

har betydning for det sosiale miljøet og læring på skolen. 

Effekten på det sosiale miljøet ble også trukket fram som en positiv effekt da vi besøkte Lilleby 

skole/SFO. 

 

Økonomi: 

Vi har ved skoleslutt hatt 67 dager med gratis SFO, der vi har leid inn vikar i 3 timer 4 dager i uka. I 

tillegg til dette kommer planlegging og forberedelser (innkjøp av mat ol) på to timer ekstra per uke. 

Fagarbeider i SFO har ei årslønn på 357 800, lønnsutgifter til gratis SFO har vært rundt 54 000 kroner. 

Vi har også hatt utgifter til mat (3000 per måned), til studiedag i Trondheim (reise og vikar) på 3 500, 

til utstyr (spill med fokus på språk, formingsmateriell) 3500. Tapt inntekt på grunn av gratis tid ligger 

på rundt 15 000 i samme tidsrom. I sum har gratis SFO medført kostnader og tapte inntekter på til 

sammen 91 000 kroner. Ikke kostnadsberegnet er virksomhetsleders bruk av tid, tidsbruken har til 

tider vært betydelig. 

 

Utfordringer: 

En av utfordringene har vært bemanningsmessig; å finne noen som kan jobbe to timer og tre kvarter 

fire ettermiddager per uke på et ikke veldig sentralt sted på Frøya. I dette halvåret har vi løst dette 

ved å koble denne stillingen sammen med en assistentoppgave i barnehagen.  

En annen utfordring har vært at noen foreldre ikke melder fra om barna skal til SFO. Vi ønsker ikke å 

sende hjem barn etter skoletid hvis vi ikke er sikre på at foreldrene venter dem hjem. Det at 



 
foreldrene ikke gir beskjed har ført til at skolen har brukt mye tid og tålmodighet på å kontakte 

foreldre. Språkutfordringer i kontakten med foreldre har også til tider vært krevende. 

 

Veien videre: 

Vi opplever at gratis kjernetid i SFO bidrar til bedre språkutvikling for elevene våre og ønsker å 

fortsette med dette tiltaket. Vi vet vi får nye elever til høsten som også trenger et sted der de får god 

kontakt med språket og god tid til å øve. Samtidig får elevene tid sammen, og vi ser at de trives med 

det. Når SFO-tida blir brukt godt så vil det bidra til et bedre sosialt miljø i skoletida og mer læring for 

elevene. 

 

 

Trondheim 18. mai 2018 

 

Heidi Nordtømme 

Virksomhetsleder 

Nordskag oppvekstsenter 
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Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

NAUSTPROSJEKTET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i 

prosjektrapporten. Det å tilby gi alternativ opplæring gjennom praktiske sjørelaterte 

aktiviteter til elever ved ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og mestring er 

svært positivt. Kostnadene for høst 2018 på kr 90.000,- tas over økt skatteinngang. 

Kostnaden for 2019 tas i budsjettet for 2019.  

 

 

 

Vedlegg 1: Naustprosjekt – en alternativ opplæringsarena - prosjektbeskrivelse 

Vedlegg 2:  ”Naustprosjektet”– høringsuttalelse fra det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre 
 

Saksopplysninger:   

De nye læreplanene som kom i 1997, Reform –97, medførte strengere krav til teoretisk 

mestring. Etter hvert erfarte skolene at elever med lærevansker og manglende motivasjon for 

teorifag ikke fikk forventet faglige framgang, og med dette nederlagsfølelse og antiholdning til 

skolen.  

 

Høsten 2000 startet derfor Sistranda skole med Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen i spissen 

et prosjekt som fikk navnet Naustprosjektet. Ideen bak prosjektet var å skape et 

opplæringstilbud for teoritrøtte elever tuftet på praktisk tilnærming til skolefagene. Praksisen 

ble knyttet til maritim aktivitet. Etter hvert ble «faget» et tilbud innenfor tilvalgsfaget praktisk 

prosjektarbeid i ungdomsskolen. 

 

I 2004 ble det fremmet nye ideer for Naustprosjektet. Disse idéene tok utgangspunkt i Frøya 

modellen - et prosjekt som hadde fokus på hele opplæringslivsløpet «fra barnehage til 

universitet». Man så for seg at Naustprosjektet skulle integreres som en praksisnær 

læringsarena for hele Frøyaskolen. Det vil si at Naustprosjektet skulle implementeres ved alle 

skoler og på alle klassetrinn. Det ble laget lokale læreplaner der praktiske maritime aktiviteter 

skulle danne grunnlag for teoretisk opplæring.  

 

Erfaringene med Naustprosjektet var gode.  



 

Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble praktisk prosjektarbeid som tilvalgsfag 

avskaffet, fordi en da i større grad vektla målet om at så mange elever som mulig skal lære seg 

flere fremmedspråk i løpet av ungdomsskolen 

(St. meld. nr. 30 2003–2004). 

 

Med bortfallet av faget praktisk prosjektarbeid ble det utfordringer med å gjennomføre 

naustprosjektet i daværende form. I tillegg fikk man økonomiske utfordringer med å finansiere 

prosjektet og Naustprosjektet kulminerte.   

 

 

Dagens situasjon 
Gjennom nasjonale målinger og kartlegginger av læringsresultater og læringsutbytte ser man 

at det er mange av grunnskoleelevene som sliter med motivasjon og mestring, noe som gir 

manglende læring og læringsutbytte. Denne utviklingen ser man på alle trinn, og spesielt blant 

gutter på ungdomstrinnet. Dette gjelder også i høyeste grad for Frøya.   

   

I forbindelse med evaluering av Kunnskapsløftet (St. meld. nr 44 2008–2009: 26) ble det 

konstatert at dagens ordning med fremmedspråk og språklig fordypning ikke fungerer like bra 

for alle elever. 

 

Stortingsmeldingen framhever hvordan spesielt fordypningsfagene med språk oppleves som 

problematiske. Årsaker til dette kan være for krevende læreplaner og manglende motivasjon 

hos elevene. Dette ses på som bekymringsfullt også i en større sammenheng, ettersom mange 

elever med økende alder opplever at «grunnskolen blir mindre relevant og lite motiverende» 

og dermed mentalt faller ut av læringsprosessen. Dette kan igjen kan føre til svake faglige 

resultater og frafall i videregående opplæring. 

 

Som en følge av evalueringen foreslås det i stortingsmeldingen forsøk med et nytt fag – 

arbeidslivsfag. En sentral intensjon med å innføre arbeidslivsfaget i skolen var «å bidra til å 

skape et ungdomstrinn som tar bedre hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi 

bedre motivasjon for flere» (St. meld. nr 44 2008–2009). Faget skal gi elever som ønsker det 

«større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring.» 

Det overordnede formålet skal være «å styrke elevenes faglige motivasjon, samtidig som det 

ivaretar utvikling av grunnleggende ferdigheter på en god måte». 

 

Erfaringene med arbeidslivsfaget ble så god at faget ble besluttet implementert i revideringen 

av læreplan i 2014. Til de skoler som ønsker å tilby faget skal arbeidslivsfaget utvikles med 

utgangspunkt i de yrkesfaglige utdannings-programmene innenfor videregående opplæring.   

 

Det er i denne anledningen Naustprosjektet foreslås revitaliseres gjennom å koble 

ungdomskolen og Guri Kunna videregående skolen sammen gjennom arbeidslivsfaget.  Det er 

først og fremst naturbruklinja ved Guri Kunna vgs. som vil være hovedsamarbeidspartner, i 

tillegg kan det være aktuelt å søke samarbeid med matfag.   

Det å tilby praktisk arbeid med oppgaver som særpreger ulike yrker knyttet til maritim 

aktivitet, kan gi bedre motivasjon og læringsutbytte for flere.  

 



Det nye Naustprosjektet er forankret i det «gamle» Naustprosjektets pedagogiske tankegang. 

Vi vil videreføre arbeidet Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen la ned i det «gamle» 

Naustprosjektet. Hovedmålsettingen den gang som nå, er å gi alternativ opplæring gjennom 

praktiske sjørelaterte aktiviteter, og etablering av elevbedrift.  

Naustprosjektet er eid av Frøya kommune. Det vil i praksis si at kommunen er med på å 

kvalitetssikre vårt arbeid og er medansvarlig for at de gjeldende regler for 

grunnskoleopplæringen følges.  

For å få fullstendig oversikt over prosjektet bes prosjektbeskrivelsen leses - ref vedlegg. 

 

Høring 
Utarbeidet rapport er sendt på høring til 13 relevante høringsparter. Det er kun mottatt 
tilbakemelding fra: Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre. 
 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen foreslår oppstart av prosjektet fra og med skoleåret 2018/2019. For 

høstsemestret 2018 foreslås det oppstart med en gruppe på 4 - 6 elever.  For vårsemestret 

foreslås to grupper med til sammen inntil 12 elever. Kostandene for høsten vil utgjøre ca kr 

90.000. for 0,3 ÅV. Driftskostnader på ca kr 15.000 tas over Sistranda skoles driftsbudsjett.  

Kostnadene for 2019 innarbeides i budsjettet for 2019 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Rådamannen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådamnnen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då.. 
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Innledning 

De nye læreplanene som kom i 1997, Reform –97, medførte strengere krav til teoretisk 

mestring. Etter hvert erfarte skolene at elever med lærevansker og manglende motivasjon for 

teorifag ikke fikk forventet faglige framgang, og med dette nederlagsfølelse og antiholdning 

til skolen.  

 

Høsten 2000 startet derfor Sistranda skole med Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen i spissen 

et prosjekt som fikk navnet Naustprosjektet. Ideen bak prosjektet var å skape et 

opplæringstilbud for teoritrøtte elever tuftet på praktisk tilnærming til skolefagene. Praksisen 

ble knyttet til maritim aktivitet. Etter hvert ble «faget» et tilbud innenfor tilvalgsfaget praktisk 

prosjektarbeid i ungdomsskolen. 

 

I 2004 ble det fremmet nye ideer for Naustprosjektet. Disse idéene tok utgangspunkt i Frøya 

modellen - et prosjekt som hadde fokus på hele opplæringslivsløpet «fra barnehage til 

universitet». Man så for seg at Naustprosjektet skulle integreres som en praksisnær 

læringsarena for hele Frøyaskolen. Det vil si at Naustprosjektet skulle implementeres ved alle 

skoler og på alle klassetrinn. Det ble laget lokale læreplaner der praktiske maritime aktiviteter 

skulle danne grunnlag for teoretisk opplæring.  

 

Erfaringene med Naustprosjektet var gode.  

 

Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble praktisk prosjektarbeid som tilvalgsfag 

avskaffet, fordi en da i større grad vektla målet om at så mange elever som mulig skal lære 

seg flere fremmedspråk i løpet av ungdomsskolen 

(St. meld. nr. 30 2003–2004). 

 

Med bortfallet av faget praktisk prosjektarbeid ble det utfordringer med å gjennomføre 

naustprosjektet i daværende form. I tillegg fikk man økonomiske utfordringer med å 

finansiere prosjektet og Naustprosjektet kulminerte.   

 

 

Dagens situasjon 

 

Gjennom nasjonale målinger og kartlegginger av læringsresultater og læringsutbytte ser man 

at det er mange av grunnskoleelevene som sliter med motivasjon og mestring, noe som gir 

manglende læring og læringsutbytte. Denne utviklingen ser man på alle trinn, og spesielt blant 

gutter på ungdomstrinnet. Dette gjelder også i høyeste grad for Frøya.     

 

I forbindelse med evaluering av Kunnskapsløftet (St. meld. nr 44 2008–2009: 26) ble det 

konstatert at dagens ordning med fremmedspråk og språklig fordypning ikke fungerer like bra 

for alle elever. 

 

Stortingsmeldingen framhever hvordan spesielt fordypningsfagene med språk oppleves som 

problematiske. Årsaker til dette kan være for krevende læreplaner og manglende motivasjon 

hos elevene. Dette ses på som bekymringsfullt også i en større sammenheng, ettersom mange 

elever med økende alder opplever at «grunnskolen blir mindre relevant og lite motiverende» 
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og dermed mentalt faller ut av læringsprosessen. Dette kan igjen kan føre til svake faglige 

resultater og frafall i videregående opplæring. 

 

Som en følge av evalueringen foreslås det i stortingsmeldingen forsøk med et nytt fag – 

arbeidslivsfag. En sentral intensjon med å innføre arbeidslivsfaget i skolen var «å bidra til å 

skape et ungdomstrinn som tar bedre hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi 

bedre motivasjon for flere» (St. meld. nr 44 2008–2009). Faget skal gi elever som ønsker det 

«større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring.» 

Det overordnede formålet skal være «å styrke elevenes faglige motivasjon, samtidig som det 

ivaretar utvikling av grunnleggende ferdigheter på en god måte». 

 

Erfaringene med arbeidslivsfaget ble så god at faget ble besluttet implementert i revideringen 

av læreplan i 2014. Til de skoler som ønsker å tilby faget skal arbeidslivsfaget utvikles med 

utgangspunkt i de yrkesfaglige utdannings-programmene innenfor videregående opplæring.   

 

Det er i denne anledningen Naustprosjektet foreslås revitaliseres gjennom å koble 

ungdomskolen og Guri Kunna videregående skolen sammen gjennom arbeidslivsfaget.  Det er 

først og fremst naturbruklinja ved Guri Kunna vgs. som vil være hovedsamarbeidspartner, i 

tillegg kan det være aktuelt å søke samarbeid med matfag.   

Det å tilby praktisk arbeid med oppgaver som særpreger ulike yrker knyttet til maritim 

aktivitet, kan gi bedre motivasjon og læringsutbytte for flere.  

 

Det nye Naustprosjektet er forankret i det «gamle» Naustprosjektets pedagogiske tankegang. 

Vi vil videreføre arbeidet Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen la ned i det «gamle» 

Naustprosjektet. Hovedmålsettingen den gang som nå, er å gi alternativ opplæring gjennom 

praktiske sjørelaterte aktiviteter, og etablering av elevbedrift.  

Naustprosjektet er eid av Frøya kommune. Det vil i praksis si at kommunen er med på å 

kvalitetssikre vårt arbeid og er medansvarlig for at de gjeldende regler for 

grunnskoleopplæringen følges.  

 

Krav for å kunne drive sjørelatert opplæring 

Opplysninger hentet inn fra sjøfartsdirektoratet 02.11.2017 sier bl.a. om elever under 

opplæring i båt at elever skal defineres som passasjerer uansett hvilken type båt det gjelder, 

uavhengig av størrelse. Minimumskravet til båtfører er at båtføreren skal ha båtførerbevis og 

bestått kurs i krisehåndtering og passasjerveiledning. I tillegg opplyste sjøfartsdirektoratet at 

kompetansekravet til båtfører kan bli ytterligere skjerpet. Det gis altså ikke lenger unntak fra 



Prosjektbeskrivelse Arne Olav Bjørnnes   17.04.2018 

  

 

5 

 

regelverket for skoler og leirskoler som driver med maritim undervisning og opplæring 

ombord i fartøy. 

Sjøfartsdirektoratets Forskrift/2009-11-24-1400 om drift av fartøy som fører 12 eller færre 

passasjerer mv sier blant annet at: 

På skip med største lengde under 15 meter som kan føre 12 eller færre passasjerer uten 

passasjersertifikat skal skipsfører minst ha fritidsskippersertifikat eller fiskeskippersertifikat 

klasse C. Hvis skipet har største lengde 15 meter eller mer skal skipsfører minst ha 

kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5. 

Sjøfolk på skip som kan føre 12 eller færre passasjerer uten passasjersertifikat skal, 

uavhengig av skipets størrelse, ha gjennomført og bestått kurs i passasjer- og 

krisehåndtering. 

I tillegg skal fører av passasjerfartøy som fører 12 passasjerer eller færre ha helseerklæring 

for arbeidstakere på skip og grunnleggende sikkerhetsopplæring. Fører skal minimum inneha 

Begrenset Operatørsertifikat, ROC (Restricted Operator's Certificate), men kan ha SRC 

(Short Range Certificate) (VHF) sertifikat dersom fartøyet kun opererer i fartsområde 4 eller 

mindre. 

All virksomhet hvor man i næringsvirksomhet benytter et fartøy som kan kalles skip, båt eller 

lignende og hvor man medtar andre enn fartøyets mannskap/bemanning, vil falle inn under 

forskriftene, med mindre fartøyet er spesifikt unntatt i forskriftene. Det er ikke av betydning 

om aktiviteten benevnes "transport", "opplevelse", "event", "havrafting", 

"sightseeing","kurs,"opplæring" eller annet, og uavhengig av om det er tale om 

"passasjerer", "gjester", "besøkende" eller liknende. 

Selv om et fartøy til tider brukes som fritidsfartøy, og ev. er konstruert og registrert som et 

fritidsfartøy, vil det bli ansett som et næringsfartøy dersom man i næringsøyemed befordrer 

passasjerer, og forskriftene vil da gjelde så lenge fartøyet benyttes på en slik måte. Det er 

altså den faktiske bruke av fartøyet som blir avgjørende. Det presiseres at forskriftene også 

gjelder ved bruk av RIB. (Sjøfarts direktoratet. Forskrift/2009-11-24-1400). 
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Det forutsettes at ansvarlig faglærer innehar nødvendig sertifisering iht ovennevnte forskrifter 

fra Sjøfartsdirektoratet.  

Tidsramme  

Naustprosjektet foreslås gjennomført innenfor rammene av arbeidslivs- og tilvalgsfagene. 

Timeantallet utgjør til sammen 5 og 7 timer pr uke, avhengig av klassetrinn. Hvis vi skal 

kunne gjennomføre et hensiktsmessig opplegg i forhold til fagplan, må vi kunne bruke en hel 

skoledag pr gruppe. En slik løsning forutsetter at gruppene rullerer på dagene, slik at alle 

tilknyttet Naustprosjektet kan ta del i de samme aktivitetene. 

Målsetting 

Naustprosjektet er ment for elever ved ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og 

mestring, og med det manglende læring og læringsutbytte.  

Naustprosjektet skal være den arenaen der disse elevene opplever mestring både sosialt og 

faglig. Samarbeid med andre mennesker gjør dette også til en viktig del av den sosiale 

læreplanen.  

Opptak av elever 

I forkant av et eventuelt opptak, er det viktig at elev og foreldre skriftlig kan grunngi hvorfor 

vedkommende ønsker opptak i naustprosjektet. Dette er viktig fordi det gir eierskap til 

prosjektet og at elevene får et bevisst forhold til målsetting og forstår at Naustprosjektet ikke 

er et fristed, men skole. 

Målsettingen er at elevene finner motivasjon og forstår viktigheten og nødvendigheten av 

teorifagene. Gjennom praksisfeltet vil elevene se og oppleve at teorifagene har stor betydning 

for utdannelse og yrkeskarriere. 

Det har ingen hensikt å tilby elever plass ved Naustprosjektet uten en skikkelig grunngivelse.  

I denne prosessen skal elev, foreldre, skole og prosjektets leder være involvert. 

Naustprosjektet skal ikke være et sted der elever bare blir plassert ut fra bekvemmelighets 

hensyn. Elevene må ha forutsetninger til å delta på alle aktivitetene i regi av Naustprosjektet.  

1. Kontaktlærer, prosjektleder og skolens leder drøfter om deltakelse i Naustprosjektet 

vil være hensiktsmessig. Elever kan ikke bare plasseres uten en skikkelig og 

gjennomtenkt grunn. 
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2. Kontaktlærer informerer foreldre/ foresatte og det innkalles til foreldremøte mellom 

elevens foreldre/ foresatte og prosjektleder. Evt. kontrakter gjennomgås. 

3. Elev og foreldre/foresatte får den nødvendige informasjonen fra prosjektleder. Eleven 

skal få mulighet til å uttale seg. Elev og foreldre må sammen grunngi hvorfor nettopp 

denne eleven skal bli tatt opp i Naustprosjektet. 

4. Et felles foreldremøte arrangeres i etterkant ved hovedopptaket i august/ september 

hvor prosjektet gjennomgås nøye. Elevene deltar ikke. 

5. Ved helt spesielle anledninger kan elever tas opp senere enn hovedopptaket, men det 

skjer kun om det er ledige plasser i gruppa.  

 

Tidligere erfaringer har vist at noen av elevene etter en stund, dropper ut av 

Naustprosjektet. Hvis og når at dette er i ferd med skje med enkeltelever, skal det tas en 

samtale med vedkommende sammen med kontaktlærer og foreldre. 

 

Resultatevaluering 

Elevene som er med i Naustprosjektet evalueres kontinuerlig – dvs underveisvurdering. 

Underveis og ved skoleslutt evalueres forventninger og praksis sammen med elevene og 

foreldrene - hva har fungert og hva kan gjøres bedre. På denne måten sikrer vi at vårt tilbud 

skal være et tilbud hvor også elevene sine behov og ønsker skal bli hørt. Hver dag avsluttes 

med loggskriving. Dette vil være en del av elevenes egenvurdering og vil også være nyttig for 

å se om vurderingen er i samsvar med lærernes vurdering. Loggene kan også benyttes som 

utgangspunkt for å skrive en lengre tekst. Teksten bør i utgangspunktet evalueres av 

kontakt/norsklærer. 

Det presiseres at det er kontakt/faglærere som må evaluere de faglige prestasjonene, fordi 

naustprosjektet ikke har forutsetninger for å kunne evaluere eleven i det enkelte fag. 

Læreplanen for prosjektet beskriver de enkelte faglige målene som vi kan dra inn i prosjektet, 

gjennom elevbedriften. 
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Sikkerhet 

 Naustprosjektes prosjektleder har ansvaret for sikkerheten til elevene. Elever og foreldre skal 

til enhver tid vite at vi tar sikkerheten på alvor i Naustprosjektets virksomhet. Derfor kan det 

være hensiktsmessig å gjennomføre et førstehjelpskurs for elevene, her kan nok røde kors 

bistå. 

Regler, rutiner og sikkerhetsinstruksen for bruk av utstyr skal være oppdatert til enhver tid. 

Naustprosjektet har dessverre ingen garantier mot at uhell kan skje, og vi forplikter oss alltid 

til å gjennomgå og oppdatere våre rutiner i forkant. Førstehjelpsutstyr skal til enhver tid være 

tilgjengelig og oppdatert. Elevene skal læres opp og ansvarliggjøres i forhold til 

sikkerhetsrutinene. Ved evt. vikarbruk, skal vikaren gjøres kjent med gjeldende rutiner, lover 

og forskrifter for å ivareta elevenes sikkerhet. 

 

Fagplaner for Naustprosjektet, generell del. 

Naustprosjektet har som alternativ opplæringsarena sine forpliktelser når det gjelder 

kunnskapsformidling.  Opplæringstilbudet vi gir skal være i samsvar med kravene til offentlig 

grunnskoleopplæring og opplæringsloven med forskrifter, herunder det pedagogiske innholdet 

og den organisatoriske tilretteleggingen, jfr. § 5 i rundskriv -3- udir av 2010 

Naturfag, norsk, matematikk, mat og helse og kroppsøving er godt representert i våre 

fagplaner. Vi har ingen garanti for at vi skal greie å oppfylle alle målene som er skissert i 

planen. Planen må være gjenstand for revisjon, hvis prosjektet skal utvikle seg i riktig retning. 

Derfor vil vi holde oppvekstsjefen oppdatert gjennom regelmessige rapporter. 

Læreplanens generelle del er av stor betydning for planarbeidet og gjennomføringen av 

Naustprosjektet som alternativ opplæringsarena. Derfor er det på sin plass å presentere et 

sammendrag av kunnskapsløftets generelle del, før vi viser hvordan vi vil knytte den 

teoretiske delen opp mot Naustprosjektets aktiviteter. 
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Det skapende menneske 

Om kreative evner står det i kunnskapsløftet at det fremste mål for utdanning er utvikling. 

Opplæringen skal møte barn, unge og voksne på deres egne premisser og samtidig føre dem 

inn i grenseland der de kan lære nytt ved å åpne sinn og prøve evner. 

Skapende evner vil si å oppnå nye løsninger på praktiske problemer ved uprøvde grep og 

framgangsmåter, ved å oppspore nye sammenhenger gjennom tenkning og forskning, ved å 

utvikle nye normer for skjønn og samhandling, eller ved å frembringe nye estetiske uttrykk. 

Om vitenskapelig arbeidsmåte og den aktive elev står det å lese at oppfinnsom tenkning 

innebærer å kombinere det en vet, til å løse nye og kanskje uventede praktiske oppgaver.  

Undervisningens mål er å trene elevene både til å kombinere og analysere – å utvikle både 

fantasi og skepsis slik at erfaring kan omsettes til innsikt. 

Utdanningen skal ikke bare overføre lærdom- den skal også gi elevene kompetanse til å skaffe 

seg og vinne ny kunnskap. 

 

Det arbeidende menneske 

Innenfor det arbeidende menneske finner vi avsnittet om læring og arbeid. Her står det at god 

læring er avhengig av driv og vilje hos den enkelte til å ta på seg og gjennomføre et arbeid. 

Det er godt dokumentert at elevens ytelser tydelig påvirkes av arbeidsvanene de legger seg til 

på tidlige skoletrinn. 

Om undervisning og læring står det at opplæringen må knyttes til egne iakttakelser og 

opplevelser. Den legges opp slik at elevene etter hvert får praktiske erfaringer med at 

kunnskap og ferdigheter er noe de selv kan være med på å utvikle. Opplæringen må derfor 

fremme evnen til flid til å gjøre seg umak. Den må nøre utholdenhet ved å la de unge oppleve 

at erfaringer, kunnskaper og anlegg gir bedre mestring og blir verdsatt. 

Om tilpasset opplæring står det at denne må tilpasses slik at barn og unge får smaken på den 

oppdagerglede som blant annet finnes i ferdigheter og praktisk arbeid. Læring og opplevelse 

må sveises sammen. Læringsmiljøet skal både være humant og tro mot barns nyfikenhet. 
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Det allmenndannende menneske 

God allmenndannelse vil si tilegnelse av 

· Konkret kunnskap om menneske, samfunn og natur som kan gi overblikk og 

perspektiv. 

· Kyndighet og modenhet for å møte livet praktisk, sosialt og personlig. 

· Egenskaper og verdier som letter samvirket mellom mennesker og gjør det rikt og 

spennende for dem å leve sammen. 

 

Det samarbeidende menneske 

Det er vesentlig å utnytte skolen som arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale ferdigheter. 

Den må organiseres slik at elevens virke får konsekvenser for andre, og slik at de kan lære av 

konsekvensene av egne avgjørelser. 

Under kapitlet” det samarbeidende menneske” finner du undertittelen om plikter og ansvar. 

Her poengteres det at elevene må fra første dag i skolen - og stadig mer med økende alder – få 

plikter og gis ansvar. Ikke bare for egen flid og framgang, men også overfor andre elever og 

de øvrige medlemmer av skolefellesskapet. 

Medvirkning i utvikling av sosialt fellesskap bidrar til personlig vekst, særlig når det medfører 

samarbeid mellom mennesker på ulike trinn eller med ulike anlegg og ressurser. Elevene bør 

derfor komme med i praktisk arbeid, der de dels er ytere og dels mottakere av tjenester. De 

bør komme i vane med å ta ansvar i dagens samfunn som forberedelse til deltakelse i 

morgendagens. 

Om livskunnskap fra fellesskapet i skole og opplæring står det at opplæringen ikke bare må 

rettes mot faginnhold, men også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, ved å 

utforme omgivelser som gir rike muligheter for barn og unge til å utvikle bevisst 

samfunnsansvar og handlingskompetanse for rollen som voksen. 
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Et miljøbevisste menneske 

I undertittelen naturglede står det at opplæringen må fremme glede over fysisk aktivitet og 

naturens storhet, over å leve i et vakkert land, over landskapets linjer og årstidenes veksling. 

Sjøliv rører både kropp, sinn og tanke. Fostringen må betone forbindelsen mellom 

naturforståelse og naturopplevelse: kunnskapen om elementene og om samspillet i livsmiljøet 

må gå sammen med erkjennelsen av vår avhengighet av andre arter, samfølelsen med dem og 

gleden over naturliv. 

 

Det integrerte menneske 

Opplæringen har blant annet som formål: 

- Å gi respekt for andres innsats og ydmykhet for andres bragder – og nok tro på seg 

selv til og våge å mislykkes. 

- Å tilføre de unge en solid kunnskapsbase – og forme den slik at det både gir trang 

til ny viten og evne til lett å erverve ny kunnskap gjennom hele livet. 

Å lære elevene å bruke naturen og naturkreftene for menneskelige formål – og lære dem å 

verne miljøet mot menneskelig dårskap og overgrep. 

 

Fagplaner 

 

Elevene som blir tatt opp i Naustprosjektet har ulike forutsetninger for å kunne lykkes. 

Fellesnevneren for vår gruppe elever er at de er i ferd med å droppe ut av grunnskolen. I vår 

uvirksomhet legges det vekt på at elevene få muligheten til å mestre våre aktiviteter. 

Ringvirkningene vil være udelt positive for elever og deres opplevelse av skolehverdagen.  

Sjøliv har vært, er og vil alltid være inngangsporten for undervisninga som tilbys gjennom 

Naustprosjektet. Likevel ønsker vi gjennom fagplanene våre klare og tydelige momenter fra 

ulike fag og den generelle delen av Kunnskapsløftet. Naustprosjektets praktiske- og teoretiske 

målsettinger er ambisiøse, men i utgangspunktet mener vi at de er realistiske. Det vil helt klart 

bli behov for endringer i planverket underveis, hvis prosjektet skal kunne utvikles i riktig 

retning må det være rom for endringer.  
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Mål: 

- Elevene skal oppleve glede gjennom fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

- Elevene lærer å samarbeide  

- Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i 

samarbeid med andre 

- Stimulere elevens lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 

- Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning 

- Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, 

sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk 

deltakelse 

- Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter 

- Sikre at det fysiske og psyko - sosiale arbeids – og læringsmiljøet fremmer helse, 

trivsel og læring. 

- Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt 

måte. Herunder bl.a fiskarlaget. 

 

Årsplan 

Naustprosjektes årsplan og fagplan er forankret i kunnskapsløftet og lokale læreplaner. 

Naustprosjektet følger årstidene med alt de bringer med seg. I utgangspunktet skal vi på sjøen 

uansett vær, så lenge det er forsvarlig med tanke på sikkerheten. 

Vi vil arbeide med naturen på naturens premisser. Elevene får ta del i forandringene som 

følger årstiden. F.eks. hvorfor vi fisker krabbe om høsten, hvordan kvaliteten på fangsten er 

avhengig av årstidene. Elevene får ta del i planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter. 

På denne måten får elevene anvende teori i praksis. I tillegg ønsker vi å etablere en elevbedrift 

som nettopp vil ivareta overgangen mellom teori og praksis. 

Elevene som deltar i Naustprosjektet, skal få teoriundervisning i henhold til teoripakkene som 

er beskrevet nedenfor. Teoripakkene vil være førende for Naustprosjektes sjørelaterte 

aktiviteter. Hensikten er å bevisstgjøre elevene i forhold til sikkerhet, regelverk rundt fiske og 

ferdsel på havet. Miljø og klimaendringene vi ser, og viktigheten av miljøvern. Spesielt med 

tanke på plastproblematikk og annen forurensning. Er vi i ferd med å ødelegge vårt eget 

livsgrunnlag?  
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Faglig vil det i utgangspunktet fokuseres på norsk og matematikk. Fagene må i størst mulig 

grad relateres opp mot dagliglivet og hverdagssituasjoner. Gjennom elevbedriften vil vi kunne 

ivareta lesing, norsk og matematikk, samtidig som elevene får brukt sin kreativitet. Norsk kan 

bla ivaretas gjennom loggskriving, rapporter og drift av elevbedriften. Det er fullt mulig å 

undervise i algebra, geometri osv., elevene må kunne navigere for å kunne ferdes på havet. 

Lesing er svært viktig for matematikken, man må forstå oppgavene for å kunne løse dem.  

 

Teoripakke 1 

 Bekledning. 

 Førstehjelpskurs 

 Prosjektets krav og forventninger til skoleeleven 

 Skolens reglement 

 Redskapslære 

 Båtførerprøven. 

 

Teoripakke 2 

 Naturens faretegn 

 Lover og regler for fiske og ferdsel på sjøen 

 Redskapslære 

 Krav til utstyr 

 Respekt for naturen og naturvern, herunder human og riktig behandling av fangst 

 Båtførerprøven. 
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Høstsemesteret 

Høsten er for elevene i Naustprosjektet en virkelig stor happening. Elevene får opplæring i å 

fiske med redskap og håndsnøre, og nyte godt av naturens eget spiskammers.  Høsten er også 

tid for den første ekskursjonen til Frøya havleirskole. Frøya Havleirskole vil fungere som en 

feltstasjon for naustprosjektet. 

August/ september 

Elevene skal alltid ha grundig opplæring av bruk av verktøy, redskap og båter hvor eleven kan 

skade seg selv eller andre. 

 Presentasjon av aktivitetskalenderen for høsten 

 Gjennomgang av deler av teoripakke 1 & 2 

 Gjennomgang av hva som står i kontraktene 

 Båtførerprøven 

 Krabbefiske, lære om ulike typer teiner. Naustprosjektet bør også registreres i 

hummerfiske-registeret.  

 Lære om forsvarlig behandling av fangst og human avliving. 

 Planlegging av fisketurer, klargjøring av redskaper sammen med elevene 

 Skrive logg 

 Utlevering av utstyr 

 Ergonomi, riktige arbeidsmåter 

 Kart og kompass (navigasjon). 

Oktober 

 Vedlikehold og puss av utstyr 

 Fiske og behandling av fangst. 

 Naturvern 

 Mat og helse 

 Logg 

 Ergonomi, riktige arbeidsmåter 

 Båtførerprøven. 
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November 

 Vedlikehold og puss av utstyr 

 Produksjon av fiskemat, røyking av fisk 

 Ergonomi, riktige arbeidsmåter 

 Mat og helse 

 Båtførerprøven 

 Logg 

 Deler av teoripakke 1 og 2. 

Desember 

 Vi lager julegaver, pilker, liner osv 

 Vedlikehold og puss av utstyr 

 Praktiske og teoretiske prøver gjennomføres med bakgrunn i teoripakke 1 og 2. 

 Mat og helse 

 Båtførerprøve 

 Logg 

 Halvårsevaluering sammen med elevene og kontaktlærere 

 Halvårsevaluering prosjektleder og assistent.     

Vårsemesteret 

 

Januar 

 Presentasjon av vårsemesterets aktivitetskalender. 

 Deler av teoripakke 1 & 2 gjennomføres. 

 Alle i Naustprosjektet planlegger fisketurene sammen. 

 Vedlikehold og puss av utstyr 

 Redskapslære 

 Båtførerprøven 

 Ergonomi, riktige arbeidsmetoder ombord 

 Mat og helse 

 Logg. 
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Februar  

 Vedlikehold og puss av utstyr 

 Redskapslære 

 Riktig og god behandling av fangst 

 Ergonomi, riktige arbeidsmåter 

 Mat og helse 

 Logg 

 Tema: lofotfiske 

 Båtførerprøven. 

Mars 

 Vedlikehold og puss av utstyr 

 Ergonomi, riktige arbeidsmåter 

 Redskapslærer 

 Båtførerprøven 

 Mat og helse 

 Logg. 

April 

 Vedlikehold puss av utstyr 

 Redskapslære 

 Båtførerprøven 

 Ergonomi, riktige arbeidsmåter 

 Mat og helse 

 Naturvern 

 Logg. 

Mai 

 Puss og vedlikehold, utstyret klargjøres for lagring over sommeren 

 Naturvern 

 Gjennomføring av elevenes egne undervisningsopplegg. 

 Mat og helse 

 Ergonomi, riktige arbeidsmåter 

 Logg. 
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Juni 

 (Halv)års evalueringer gjennomføres sammen med elevene 

 Prosjektleder/ lærere evaluerer skoleåret. 

 Vurdering av elevene skrives og sendes hjem. 

 Puss og vedlikehold, utstyret klargjøres for lagring over sommeren 

 Logg. 

 

Elevbedrift 

Det vil bli etablert en elevbedrift som skal produsere egne produkter for salg. Eksempler på 

slike produkter er fiskeredskaper, fisk og skalldyr som kan selges. Liner og egenproduserte 

pilker kan være aktuelle produkter. 

Elevene må selv ivareta de oppgavene en bedrift fører med seg. Noen må være daglig leder, 

økonomiansvarlig, markedsførere osv. Elevene må føre regnskap over utgifter og inntekter for 

hele naustprosjektet, slik at de blir i stand til å beregne priser på produktene som skal selges. 

Elevbedriften vil altså være den delen av prosjektet som ivaretar de teoretiske læremålene.  

 

Skolefagene 

I naustprosjektet har vi trukket ut en del kompetanse og læringsmål fra teorifagene, som i 

utgangspunktet kan være realistiske. Men dette fritar ikke kontakt- og faglærer ansvaret for 

teorifagene. Det vil alltid være faglærer som står for den endelige vurderingen i faget, da det 

vil være umulig for Naustprosjektet å vurdere elevens ståsted i de enkelte fagene. Man må 

aldri glemme at Naustprosjektet vil være en liten del av elevenes skolehverdag. 
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Matematikk 

Tall  

Kompetansemål 

 Utvikle, bruke og gjøre rede for metoder ved hoderegning, overslagsregning og 

skriftlig regning tilknyttet de fire regneartene 

 Bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, 

eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning og i prosjekter med teknologi 

og design.  

Hva du skal kunne 

 Skriftlig regning med hele tall og desimaltall 

 Hoderegning og overslagsregning i de fire regneartene. 

 

Algebra  

Kompetansemål 

 Regne med brøk og utføre divisjon av brøker samt forenkling av brøkuttrykk  

 Regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevner. 

 

Hva du skal kunne 

 Addere, subtrahere, multiplisere og dividere brøker med tall og bokstaver 

 Regne om mellom brøk og desimaltall 

 Regne med formler. 

 

Likninger, ulikheter og problemløsning  

Kompetansemål 

 Løse likninger og ulikheter av første grad og enkle ligningssystemer med to ukjente 

 Bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, 

eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning og i prosjekter med teknologi 

og design.  
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Hva du skal kunne: 

 Bruke kreativitet og fantasi for å løse problemer 

 Bruke en likning for å løse problemer. 

 

Økonomi  

Kompetansemål 

 Sette opp enkle budsjetter og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi  

 Bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, 

eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning.  

 

Hva du skal kunne 

 Regne med prosent og promille 

 Regne ut hva varer koster, regne med moms 

 Regne med lønn, skatt og feriepenger 

 Regne ut renter for ett helt år og for deler av ett år 

 Regne med sparing, lån og kredittkjøp bl.a. ved å bruke regneark. 

 

Målinger og beregninger  

Kompetansemål 

 Anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og kunne 

bruke og endre målestokk 

 Vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og 

måleusikkerhet. 

 

Hva du skal kunne 

 Regne ut volum og overflate av ulike romfigurer 

 Regne med tetthet, fart målestokk og andre tallforhold. 
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Statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet  

Kompetansemål 

 Ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og 

variasjonsbredde, og presentere data med og uten digitale verktøy.  

Hva du skal kunne 

 Finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde 

 Gjennomføre undersøkelser, søke i databaser og utvise kildekritikk. 

 

Norsk 

Kompetansemål  

 Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og 

dramatisering, tilpasset ulike mottakere 

 Vurdere egne og andres muntlige framføringer. 

 

Hva du skal kunne: 

 Kunne lage et foredrag og framføre det 

 Kunne vurdere andres muntlige fremstillinger på en saklig og velbegrunnet måte 

 Skrive logg, rapport. 

 

 

Naturfag 

Evolusjon og klassifisering  

Kompetansemål 

 Forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien. 

Hva du skal kunne: 

 Variasjon i naturen 

 Naturlig utvalg 

 Dyrerikets systematikk. 

 

Fossil brensel og miljø   

Kompetansemål 

 Forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning. 
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Hva du skal kunne: 

 Drivhuseffekten 

 Klimatrøbbel, luftforurensning.  

 

Kraft og bevegelse  

Kompetansemål     

 Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle 

hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. 

 

Hva du skal kunne 

 Fart, vei og tid i forbindelse med navigasjon. 

 Akselerasjon 

 Egenskaper til krefter 

 Kraft og akselerasjon. 

 

Naturområde, påvirkning og vern  

Kompetansemål     

 Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et 

naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå 

tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.  

 

Hva du skal kunne 

 Biologisk mangfold 

 Naturtyper og biologisk mangfold 

 Vern av norsk natur 

 Påvirkning og vern av et naturområde. 
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Framdriftsplan 

Naustprosjektet skal startes opp skoleåret 2018/19, og det er en del momenter som må på 

plass. Hvilke ressurser som skal på plass, avtaler mellom Naustprosjektet, Guri Kunna og 

Havleirskolen. Og få på plass eventuelle avtaler med næringslivet 

 

Tid Hva Hvem 

Nov 2017 Hospitering ved Guri Kunna, naturbruk 

Hospitering ved Guri Kunna vgs. 

Følger D5 undervisning ved Guri kunna.vgs 

Arne O Bjørnnes 

Alle punktene er i gangsatt 

Jan 2018 Kurs «krisehåndtering og passasjerveiledning» Arne O Bjørnnes 

 

Feb 2018 Spisse fagplaner, elevbedrift 

Planlegging sammen med Guri kunna. 

Arne O Bjørnnes  

Roger Antonsen 

Mars 2018 Ferdigstille prosjektbeskrivelse og planer 

Lage presentasjon av prosjektet  

 

Arne O Bjørnnes 

 

April 2018 Legge fram prosjektbeskrivelse med fagplaner 

Forberede kontakt med næringslivet 

Arne O Bjørnnes 

Roger Antonsen 

Mai 2018 Møter med næringslivet om eventuell støtte 

Alle samarbeidsavtaler må være på plass. 

Arne O Bjørnnes 

Roger Antonsen 

August/ 

sept 2018 

Oppstart  
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Tema / aktivitet Kompetansemål Du skal kunne 

Vedlikehold og puss av 

utstyr 

 

 

Utvikle, bruke og gjøre rede 

for metoder ved hoderegning, 

overslagsregning og skriftlig 

regning tilknyttet de fire 

regneartene 

Bruke, med og uten digitale 

hjelpemidler, tall og variabler i 

utforskning, eksperimentering, 

praktisk og teoretisk 

problemløsning og i prosjekter 

med teknologi og design 

Skriftlig regning med hele 

tall og desimaltall 

Regne mellom enheter 

 

Hoderegning og 

overslagsregning i de fire 

regneartene 

 

Designe og lage effektivt 

fiskeutstyr 

Fiske og behandling av 

fangst. 

 

Mat og helse  

Planlegge og lage trygg og 

ernæringsmessig god mat, og 

forklare hvilke næringsstoffer 

matvarene inneholder. 

Foredle fangst. Lage 

fiskemat, salting, tørking og 

filetering. 

Renske krabber 

 

Naturvern 

 

Observere og gi eksempler på 

hvordan menneskelige 

aktiviteter har påvirket et 

naturområde, identifisere ulike 

interessegruppers syn på 

påvirkningen og foreslå tiltak 

som kan verne naturen for 

framtidige generasjoner.  

Naturtyper og biologisk 

mangfold 

Vern av norsk natur 

Påvirkning og vern av et 

naturområde 

 

Forstå hvorfor fiske og 

fangst kvoteregueleres 

Logg 

 

Gjennomføre enkle foredrag, 

presentasjoner 

Vurdere egne og andres 

muntlige framføringer 

•Kunne lage et foredrag og 

framføre det. 

Lage undervisningsopplegg 

for andre elever 

•Skrive logg, rapport 

Båtførerprøven Gjøre rede for begrepene 

fart og akselerasjon, måle 

størrelsene med enkle 

hjelpemidler og gi 

eksempler på hvordan 

kraft er knyttet til 

akselerasjon 

Anslå og beregne lengde, 

omkrets, vinkel, areal, 

overflate, volum og tid, 

og kunne bruke og endre 

målestokk 

Vurderemåleinstrumenter 

og målemetoder i 

praktisk måling, og 

Bruke kart av ulik 

målestokk 

Sette og beregne en kurs 

Regler for ferdsel til sjøs 

Beregne drivstoff -

beholdning 

Hvor lang tid tar det å 

tilbakelegge en gitt distanse 

Omregning fra desimaltid 
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drøftepresisjon og 

måleusikkerhet  

Fart, vei og tid i forbindelse 

med navigasjon. 

Akselerasjon 

Egenskaper til krefter 

Kraft og akselerasjon 

Elevbedrift Sette opp enkle budsjetter og 

gjøre beregninger tilknyttet 

privatøkonomi  

Bruke, med og uten digitale 

hjelpemidler, tall og variabler i 

utforskning, eksperimentering, 

praktisk og teoretisk 

problemløsning  

bruke regneark 

Regne med prosent og 

promille 

Regne ut hva varer koster, 

regne med moms 

Regne med lønn, skatt og 

feriepenger 

Regne ut renter for ett helt 

år og for deler av ett år 

Regne med sparing, lån og 

kredittkjøp  



 

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre. 

 

Frøya kommune, 

7260 Sistranda. 

 

”Naustprosjektet” – en alternativ opplæringsarena – høringsuttalelse. 

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre viser til sin henvendelse til hovedutvalg for drift i Frøya 

kommune datert 14.11.2016 med en anmodning om gjenopptakelse av ”Naustprosjektet” i skolen. 

Utvalget registrerer med stor tilfredshet at det nå er framlagt en konkret plan for å revitalisere et 

tilsvarende prosjekt ved å koble ungdomsskolen og Guro Kunna videregående skole sammen 

gjennom arbeidslivsfaget. 

Dette samsvarer fullt ut med de motivene som lå bak vår henvendelse høsten 2016. Av dette følger 

at det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre vil gi anerkjennelse for det forarbeidet som er gjort for 

å revitalisere prosjektet. Det legges til grunn at et nytt tilbud kan realiseres fra og med skoleåret 

2018/19, at det sikres ressurser til framtidig drift i kommunens budsjetter og økonomiplan, samt at 

tilbudet kontinuerlig evalueres for å sikre et optimalt utbytte. 

 

Frøya, 29.05.2018. 

 

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre, 

 

Arild Jan Holmen, 

leder.                                                                                                                 Hans U. Hammer, 

                                                                                                                            sekretær.  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Otto Falkenberg Arkiv: GNR 30/53  

Arkivsaksnr.: 18/720    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 30 BNR 53 PÅ NESSET  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya Næringspark får kjøpe parsell av gnr 30 bnr 53 for 120 kr/m2. Kostnader 

i forbindelse med oppmåling og fradeling bekostes av kjøper. 

2. Det forutsettes at evt. privatrettslig avtale med Kjell Stub overholdes. 

3. Det fortsettes at ansvar for sikring av hovedvannledningen til Uttian over 

omsøkte parsell overtas av kjøper. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad om kjøp av parsell av gnr 30 bnr 53 på Nesset datert 16.3.2018 

Kartutsnitt som viser omsøkt parsell. 

Utsnitt reguleringsplan 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

18/720-1 KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 30 BNR 53 PÅ NESSET  

  

18/720-2 FORELØPIG SVAR - KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 30 

BNR 53 PÅ NESSET  

  

  

 

Saksopplysninger:   

Frøya Næringspark ønsker å kjøpe parsell av gnr 30 bnr 53 som eies av Frøya kommune på 

ca. 700 m2. Parsellen ligger inntil Frøya Næringspark sin eiendom gnr 30 bnr 52, og medfører 

en naturlig utvidelse av denne. Bakgrunn for søknaden er at det er igangsatt arbeid med 

endring ev gjeldende reguleringsplan for Nesset industriområde. Endringen ønskes pga. planer 

for utlegging av marina for utleie til servcebåter for oppdrett, samt også en del småbåtplasser 

for beboere på Nesset. 

 

Den aktuelle parsellen som ønskes kjøpt ligger innenfor område regulert til næringsformål. 

 

Det vises ellers til vedlagte skriv fra Frøya Næringspark as datert 16.3.2018 

 

Vurdering: 



Den omsøkte parsellen innebærer en naturlig forlengelse av næringseiendommen til Frøya 

Næringspark fram mot adkomstveien til eks. kai/sjøhusområde i sør. 

 

På den aktuelle parsellen står det et sjøhus som eies av Kjell Stub. Iht. tidligere opplysninger 

har Stub fått tillatelse til bygging av naustet, men må flytte det til annen tomt dersom arealet 

skal utnyttes til næring i samsvar med reguleringsplan. Frøya Næringspark har vært i kontakt 

med Stub og gitt ham forsikringer som beskrevet i brev av 16.3.18. Frøya Næringspark er 

også klar over at vannledningen til Uttian går over eiendommen og vil forholde seg til de 

klausuler som måtte følge av dette. 

 

Frøya Næringsutvikling uttaler at de gjerne stiller til forhandlinger om m2 pris på tomta og 

forutsetter at den avspeiler pris på sammenliknbare salg i kommunen. 

 

Rådmannen mener at den omsøkte tomteparsell innebærer en naturlig utvidelse av 

eiendommen til Frøya Næringspark, og har derfor ingen innvendinger mot at kommunen 

selger denne. I den seinere tid har Frøya kommune solgt 2 mindre tilleggsareal til 

næringseiendommer. På Nabeita kjøpe Hamos et tilleggsareal for 63 kr./m2 som var samme 

pris som for hovedeiendommen. På Sistranda har Frøya byggvare kjøpt et tillegsareal for 200 

kr/m2. Ut fra beliggenhet og egnethet foreslår derfor rådmannen en pris på 120 kr/m2 som 

ligger mellom disse tidligere m2 priser. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Tomteerverv er i samsvar med reguleringsplan 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Forutsatt foreslått tomtepris vil salget medføre en inntekt på ca. kr. 84.000,- 

 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: C56  

Arkivsaksnr.: 16/2738    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GAMMELSKOLEN SISTRANDA - FLYTTING ELLER RIVING-NY 

BEHANDLING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til saksfremlegget for flytting eller riving/lagring av Sistranda gamle skole til ny 

tomt på museumstunet.  

Med de betenkninger man har når det gjelder evt. riving og lagring av bygningen, for senere 

oppføring på ny tomt så vedtar formannskapet at bygningen flyttes i sin helhet slik som 

foreslått i saksfremlegget. 

Det utlyses snarest anbud på arbeidene og det tas sikte på at arbeidet er fullført i løpet av 

skoleferien/høstferien. Saken legges fram for formannskapet til endelig godkjenning når 

anbud er mottatt.  

 

 

 

Vedlegg: 
 

Situasjonsplan – Ny plassering på «Museumstunet» 

Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 20.06.2017 

 

Saksopplysninger:   
 

Sistranda gamle skole skal flyttes fra nåværende plassering i skolegården ved dagens skole 

til museumstunet. Det er vurdert to ulike alternativ henholdsvis riving og merking av 

bygningsdelene for så oppsetting på nytt eller flytting av skolen med kran og bil, for 

oppsetting på ny grunnmur. 



Fylkeskommunens kulturavdeling anbefaler at skolen flyttes hel, da dette vil være minst 

skadelig for bygningsdelene, da en riving vil kunne skade deler av bygningen både under 

rivingen og oppbyggingen på ny tomt. 

Vurdering: 
 

Dersom skolen skal flyttes hel må skifertaket tas ned, samt at tilbygget(inngangspartiet) må 

rives både for å redusere vekten og størrelsen på bygget. For å redusere høyden på bygget, 

slik at man kan passere under gangbroen mellom Sistranda skole og videregående skole, så 

må også takstolene demonteres.Ved flytting må det benyttes to store kranbiler samt 

trekkvogn. I tillegg må deler av gjerdet ved ballbingen tas ned. 

ON arkitekter er engasjert til å utarbeide en planskisse for plassering av skolen på ny tomt, 

som senere kan viderebearbeides til en reguleringsplan for museumstunet. Situasjonsplanen 

følger vedlagt og her er også det gamle «rådhuset» som ligger lagret på Kvisten, samt et fjøs 

innplassert. Det er gitt dispensasjon for flytting av skolen til den nye tomta, samt bygging av 

veg. 

Alternativet med riving av bygningsmassen for så å sette den opp på den nye grunnmuren er 

vanskelig å anslå. Dette arbeidet må også utføres av entreprenører som har erfaring med 

riving og oppsetting av verneverdige bygg. Kostnadene til prosjektering, vegbygging og 

grunnmur vil være de samme om man velger å rive bygningen for senere å sette den opp 

igjen. Det samme gjelder for riving av taket for senere pålegging av nytt tro samt pålegging 

av taksteinen. Imidlertid kan en da utsette arbeidene med veg og ny tomt ved at man 

midlertidig lagrer bygningen.  

Vi har vært i kontakt med snekkerfirma om en slik riving og de mener at riving vil skade 

bygingsdelene så mye at store deler av bygningen da må ertstattes med nye materialer ved 

nyoppføring. Noe av hensikten med å ta vare på bygningen vil derfor falle bort og 

rådmannen vil derfor ikke tilrå denne løsningen. Dette er også tilråding fra kulturavdelingen i 

fylkeskommunen. 

Rådmannen tilrår at bygningen flyttes til ny tomt på museumstunet og at det snarest 

innhentes anbud på arbeidene. Flyttingen bør skje i løpet av skoleferien, men dersom dette 

ikke er mulig så kan selve flyttingen skje i løpet av skolens høstferie. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommunedelplan for Sistranda 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: M42  

Arkivsaksnr.: 17/1658    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

BOBILTØMMING: BYGGING OG DRIFT  

 

Forslag til vedtak: 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle etablering av bobiltømmestasjon innenfor en 

økonomisk ramme på 552.496,- inkludert MVA.  

 

Kostnad på inntil 552.496,- dekkes inn gjennom følgende prosjekt: 

551499 Opparbeide næringsområder. 

Ny Saldo: 23.350.972,- 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Følgende regelverk er gjeldende vedrørende kommuners ansvar knyttet til tømmestasjoner for 

bobil og båt: 

 

Forurensningsloven 

§ 26.(kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.) 

 

…Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, 

fritidsbåter m.v.  … 

 

Sak vedrørende anbud på bobiltømmestasjon er tidligere behandlet i formannskapet, sak 

104/17. Følgende vedtak ble fattet: 

«Formannskapet vedtar at anbudsutlysningen trekkes. Rådmannen vurderer andre løsninger 

og tar saken tilbake til formannskapet høsten 2017. Det vurderes om vi kan bruke 

eksisterende slamavskillere som Frøya kommune allerede har etablert rundt om i Frøya 

kommune.» 

 

Under ny behandling i formannskapet 15.01.2018, sak 7/18, ble følgende opplyst i 

saksfremlegg: Det er gjennomført en vurdering knyttet til å benytte seg av kommunens 

slamavskillere for tømming av bobiler. Vurdering er at kommunen ikke har egne anlegg som 

vil egne seg for en slik løsning. Dette var tema under rådmannens orientering i sak 146/17, 

Formannskapets møte 05.09.2017. Det ble videre orientert om at kommunen utlyste nytt 

anbud.  

 



I formannskapets møte 15.01.2018 ble saken utsatt og det ble muntlig bedt om at kommunen 

på nytt vurderer å bruke egne anlegg for etablering og drift av bobiltømmeanlegg. Et 

bobiltømmeanlegg må nødvenidgvis ligge i nærheten av en slamavskiller, evt en offentlig 

avløpsledning med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet. Teknisk har gått gjennom de mest 

aktuelle områdene hvor kommunen har offentlige slamavskillere og vurdert egnethet for 

etablering av tømmestasjon: 

- Brannstasjonen på Siholmen 

- Slamavskillere nedenfor blått kompetansesenter/kulturhus 

- Slamavskiller Beinskardet 

- Nordhammervika industriområde 

- Hamarviksvingen 

 

Videre er det vurdert hvorvidt kommunen selv har kapasitet på å følge opp denne type anlegg. 

 

Anbud 

I forbindelse med utarbeidelse av anbudsdokumenter har kommunen benyttet seg av Rambøll, 

gjennom eksisterende rammeavtale. Anbudsdokumentene ble ferdigstilt i slutten av november 

og anbudsfrist ble satt til 12.12.2017. Anbudet er på grunn av oppdragets karakter (å finne 

egnet leverandør lokalt) kun utlyst i lokale media, samt at tidligere interessenter er varslet om 

at anbudet blir utlyst. Tilbydere er kontaktet av kommunen 15.05.2018 og alle tre tilbydere 

vedestår sitt tilbud for denne utvalgsbehandling. 

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i konkurransen: 

 Tilbyder står fritt til å bestemme plassering av anlegget, under forutsetning av at 

anlegget kan tilknyttes godkjent avløpsledning. 

 Aktuell plassering kan være i tilknytning til bensinstasjon, industrianlegg, marina eller 

lignende. 

 Anlegget skal ligge nær fylkesvei, fortrinnsvis i området mellom Nesset og Flatval. 

 Plassering skal presenteres som en del av tilbudet. 

 Adkomst og areal for oppstilling/parkering av 5-10 bobiler skal inngå i Leveransen. 

 Området skal være asfaltert (alternativt støpt plate) og ha nødvendig belysning og 

skilting. 

 Etablering av anlegget skal tilfredsstille krav iht. Plan & bygningsloven, med 

nødvendige tillatelser og hjemmel hos Frøya kommune. 

 Bygging og drifting av anlegget skal tilfredsstille krav i Byggherreforskriften, 

Forurensningsloven og annet lovverk relevant for denne type oppdrag. Herunder 

rutiner for sikkerhet mot forurensning og håndtering av evt. søl av septik mm.  

 Tilbyder skal som opsjon hensynta muligheten for tilkobling/tømming av septik fra 

småbåter. 

 Tankanlegg (type og kapasitet) skal beskrives av tilbyder. 

 Anlegget skal være ferdigstilt og klar for bruk påsken 2018. 

 Avtaleperioden skal være 10 år med opsjon på 5 + 5 år. 

 

Følgende tildelingskriterier for utvelgelse er gitt i anbudsdokumentet: 



 
 

Innen anbudsfristens utløp er det kommet 3 anbud. Ingen av de innkomne anbudene har 

leveranser som fyller formalkravene i anbudskonkurransen og det er opprettet kontakt mot 

alle tilbydere der det er gitt mulighet for ettersending av dokumentasjon. 

Når det gjelder prising av oppdraget er følgende sammenstilling valgt for konkurransen: 

 
 

Som tabellen viser vil det ikke kun være etablering av tømmestasjon som vektes men også 

driftskostnader. 

 

Mottatte anbud 

Følgende anbud er mottatt: 

 

 

 

 

 
  

 

Nr. Tilbyder navn Lokasjon 

1 Frøya Transportsenter AS  Hamarvik 

2 Frøya Utleie AS Flatval (ferjekai) 

3 Rabben Marina AS Rabben Marina 



 

Vurdering: 

Bruk av kommunen egne anlegg for etablering av bobiltømming: 

- Brannstasjonen på Siholmen: 

En plassering på Siholmen vil være en direkte konflikt med adkomst inn i et område 

som er base for utrykningskjøretøy. Selv om en plasserer en tømmestasjon på baksiden 

vil denne konflikt være et faktum, samt at dette området er avsatt for parkering av 

brannmannskapets biler og øvingsområde. 

 

- Slamavskillere nedenfor blått kompetansesenter/kulturhus: 

Frøya kommune eier ikke selve grunnen hvor slamavskillere er etablert, uten at det 

nødvendigvis er en utfordring. Utfordringen på dette området er knyttet til adkomsten 

mellom de to byggene, samt at det området som kan være egnet vil være konfliktfylt 

med tanke på vareleveranser og arrangementer. 

 

- Slamavskiller Beinskardet: 

Kommunen eier ikke grunnen hverken der slamavskillere er plassert eller adkomstvei. 

En eventuell etablering i dette området krever større anleggskostnad, tomteerverv og 

tillatelse fra Statens vegvesen. 

 

- Nordhammervika industriområde: 

Kommunen disponerer ikke grunn på dette området og det er ikke formålstjenlig å 

etablere en tømmestasjon der bobiler kommer i konflikt med leietakere og 

tungtransport i området. 

 

- Hamarviksvingen: 

Dette området er for så vidt et greit område for etablering, med unntak av at det er 

hyppige besøk av septikkbiler på tomta og selve området har en utforming og størrelse 

som ikke gjør det mulig å etablere snuplass. 

 

Formannskapet har fått en sak fra rådmannen vedrørende etablering av renseanlegg i 

Hamarviksvingen og i den sammenheng vil det være fornuftig å se på en løsning der 

tømmestasjon for bobiler ligger inne på dette området. Dette fordrer at renseanlegget vedtas 

etablert. Det vil ikke være mulig å etablere et tømmeanlegg i løpet av 2018.  

 

Rådmannen vurderer at det ikke vil være noen økonomiske besparelser i særlig grad å etablere 

en tømmestasjon i egen regi og det er ikke avsatt ressurser i driftsorganisasjonen for daglig 

oppfølging av anlegget i sesong. 

 

Anbud: 

Anbudsprosessen er satt på vent i forbindelse med at saken ble utsatt i januar 2018. Slik 

anbudet er lagt opp vil pris bli vektet med 80% av totalvurderingen i anbudskonkurransen noe 

som fører til at anbud med laveste kostnad vil ha et stor fortrinn før kvalitet vurderes. For 

gjennomføring av anbudsprosesser i offentlig sektor er det nødvendig at alle formalkrav i 

anbudsdokumentet er oppfylt av den enkelte tilbyder. Blir ikke dette tilfredsstilt skal det 

enkelte anbud forkastes. 

 

Rådmannens vurdering 



Rådmannen vurderer at kommunens egne områder ikke er egnet for etablering av 

bobiltømmestasjon, med unntak av plassering på et eventuellt område hvis formannskapet 

vedtar å bygge et renseanlegg. En slik eventuell løsning er usikker spesielt med tanke på 

avhengighet av et annet vedtak, men også det tidsmessige aspektet må vurderes.   

 

Rådmannen vurder videre at skal en tømmestasjon kunne etableres før sommeren 2018 så må 

dette skje gjennom kontraktssignering med tilbydere i anbudskonkurransen. I og med at 

anbudskonkurransen fremdeles ikke er ferdig evaluert så ber rådmannen om at det gis fullmakt 

til å inngå kontrakt med vinner av anbudskonkurransen. Fullmakten gis innenfor rammen av 

høyeste anbud, 441.997,- kr eks MVA, totalt 552.496 inkl. MVA. Det vil bli gjennomført 

kontraktsforhandlinger med tilbyder(e). 

 

 

Forslag til vedtak 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle etablering av bobiltømmestasjon innenfor en 

økonomisk ramme på 552.496,- inkludert MVA.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Det er gjennom anbudsdokumentasjonen forutsatt at etablering av bobiltømmestasjon skal 

skje i henhold til krav iht. Plan & bygningsloven, med nødvendige tillatelser og hjemmel hos 

Frøya kommune. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kostnad på inntil 552.496,- dekkes inn gjennom følgende prosjekt: 

551499 - Opparbeide næringsområder. 

Kostnad for drift av tømmestasjon hensyntas i forbindelse med budsjettarbeidet kommende år. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

23.350.972,- 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: L80  

Arkivsaksnr.: 18/1599    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UTBYGGING AV FIBER TIL HUSSTANDER PÅ KVERVA OG NORDSKAG  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune blir med på intensjonsavtalen med Trøndelag fylkeskommune for utbygging 

av fiber til husstandene på Kverva og Nordskag med 325 000 kr. 

 

Intensjonsavtalen finansieres fra fond for IKT. 

Saldo på fondet pr. 08.06.18 er 1.821.672,20 kr. 

 

 

Vedlegg: 

Intensjonsavtale Frøya kommune - TRFK 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med en utbygning av fiber til en eiendom på Kverva, har Trøndelag 

fylkeskommune sendt en forespørsel til kommunen om å være med på en utbygning av fiber til 

husstandene på Kverva og Nordskag. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med at Telenor har en utbygningen av fiber til en eiendom på Kverva fikk 

kommunen en forespørsel om å være med på et fellesprosjekt med fylkeskommunen; «Felles 

Bredbåndstjenester i Trøndelag – Full BREDDE 2017», som innebærer å legge om traseen 

slik at Telenor samtidig kunne legge opp til at husstandene på Kverva og Nordskag kan koble 

seg på fiber. Planen for utbyggingen går på utbygning til 81 husstander 

 

Prosjektet har en total kost på ca. 2,7 mill. Av dette utgjør det offentlige tilskuddet kr 

650 000 eks mva. Dette deles mellom kommune og fylke, det vil si 325 000 kr hver.  

 

Fylkeskommunens plan er å lyse ut dette på Doffin i løpet av juni. 
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Intensjonsavtale mellom Frøya kommune og 

Trøndelag fylkeskommune 
 

 

Felles Bredbåndstjenester i Trøndelag – Full BREDDE 2017 
 

 

Bakgrunn 

Som et ledd i ambisjonen om full bredbåndsdekning i Trøndelag skal det i 2018 utføres 

utbygging og oppgradering av bredbånd i Frøya kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom 

Frøya kommune og TRFK.  

 

Planlagt utbygging 
Utbyggingen vil omfatte følgende: 

- Ny og oppgradert bredbåndsløsning til Nordskag og Kverva (81 husstander, se kart).  

- Etablering av bredbåndsaksesser til husstander og næringsliv.  

- Tilby internettaksess og andre bredbåndstjenester. 

 

Gjennomføring  
TRFK vil ivareta anbudsprosess, kontraktsignering og videre oppfølging mot valgt utbygger. 

Det vil bli utarbeidet en egen tidsplan for utbyggingen. Det kan bli gjort ytterligere tiltak på 

senere tidspunkt. Dette relateres til etterspørsel og kundegrunnlag. TRFK følger opp 

tidsplanen og rapporterer framdrift til Frøya kommune. 

 

Utbyggingsplan 
Detaljert løsningsbeskrivelse vil bli tatt inn i kontrakten med utbygger, samt relevante vedlegg 

og eposter.   

 

Kostnad og finansiering 
Total kostnad for prosjekt er stipulert til: NOK 2 650 000,- eks mva. 

 

Utbyggingen er planlagt finansiert slik: 

 

Utbygger  : NOK 2 000 000,- eks mva 

TRFK:     NOK    325 000,- eks mva  

Frøya kommune:  NOK    325 000,- eks mva  

 

Oppgjør  

Oppgjør vil finne sted når utbyggingen er fullført. TRFK vil fakturere kommunen etter at 

sluttrapport er mottatt fra utbygger og endelig oppgjør er gjennomført 
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Kommunens rolle  

- Bidra med egenandel ref punkt ovenfor. 

- Bistå utbygger rundt forhold knyttet til grunneiere. 

- Bistå utbygger rundt forhold knyttet til graving. 

- Bistå utbygger med opplysninger om kundegrunnlag. 

- I samråd med utbygger prioritere utbyggingsrekkefølge. 

- Følge opp leveransen mot utbygger etter at prosjektet er satt i drift. 

 

Stadfesting 

Utbygging med finansiering er godkjent politisk i Frøya kommune og Trøndelag 

fylkeskommune. 

 

 

Sted/dato: 

 

 

 

      

Pål M. Dahlø       Berit Flåmo 

Prosjektleder        Ordfører 

Trøndelag fylkeskommune      Frøya kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 231  

Arkivsaksnr: 18/1600    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GEBYRREGULATIVET 2018 - REVIDERING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Forslag til reviderte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune 

for 2018 legges ut på høring i perioden 20.06.18 – 01.08.18. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Rådmannen foreslår endringer i Gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 

pga. potensielt inntektstap på gebyrer i plansaker og ulovlig vedtak for ulovlighetsoppfølging. 

Rådmannen foreslår samtidig små endringer på andre områder. 

 

Vurdering: 

Kapittel 3 – Opphold i institusjon 

I dette punktet er teksten og beregningsmodell for maksimalsats endret og tilpasset gjeldende 

forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Kapittel 8 – Frøya kulturhus og kompetansesenter/ Vielser 

Dette punktet er nytt og er tatt inn med samme ordlyd som er publisert på Frøya kommune 

sine hjemmesider. I tillegg er det lagt inn prisliste for tilleggstjenester som ikke er inkludert i 

selve vielsesseremonien. 

 

Kapittel 12 – Deltakelse i frisklivstilbud i Frøya kommune 

Her informeres det om egenandel gjeldende fra 01.08.2017 jfr. politisk vedtak 

 



Kapittel 13 - Vann – avløp – slam – renovasjon – feiing 

Endringene i VA-regulativet gjelder nødvendige tilleggsposter i forhold til gjeldende regulativ. 

Disse postene mangler i dag og er nødvendige for å få en mere dekkende og rettferdig 

gebyrbelastning.  

Avløp 

Tilknytningsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Bolig/fritidshus/hytte/driftsbygning/naust 7 585,00 9 481,00 

Næringsbygg m.m.: Avløpsledning 32 -110 mm 7 585,00 9 481,00 

                                 Avløpsledning 125 - 200 mm 14 873,00 18 591,00 

 

Slam 

Årsavgifter:   

Tømming minirenseanlegg – årlig tømming i rute (inntil 4 

m3 våtvolum (5 pe))  

3 012,00 3 765,00 

Tømming minirenseanlegg – tømming hvert 2. år i rute 

(inntil 4 m3 våtvolum (5 pe)) 

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum– tømming 

hvert 2. år i rute  

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum – tømming 

hvert 4. år i rute 

753,00 941,00 

Tett tank, årlig tømming i rute (inntil 4 m3)  2 760,00 3 450,00 

Tillegg pr. m3 (for tømming av alle typer tanker utover 4 

m3)  

317,00 396,00 

Ekstratømming utenom rute (inntil 4 m3 våtvolum) 3 012,00 3 765,00 

Tilleggsgebyr for ureglementert innhold i slamavskiller/ 

minirenseanlegg (Jfr. forskrift post 2.12.7 d) 

 

3 012,00 

 

3 765,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

Kapittel 16 – Byggesak 

Punktene om ulovlighetsoppfølging er tatt ut da kommunen ikke har adgang til å ta gebyr for 

ulovlighetsoppfølging i hht. plan- og bygningsloven § 33-1. 
 

Ulovlighetsoppfølging  

Forhåndsvarsel etter § 32 – 2 4 554,00 

Pålegg om stans og retting (§ 32 – 3) 9 108,00 

Pålegg om øyeblikkelig stans og opphør (§ 32 – 7) 9.108,00 

Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse (§ 32 – 7) Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 

Ilegging av overtredelsesgebyr Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 



Saksbehandlingstid for møter og befaringer  Medgått tid 

(alt merket med rødt er endret siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 17 – Planbehandling 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. 

Rådmannen foreslår endringer i gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 

pga. potensielt inntektstap på gebyrer i plansaker. 

Gebyrer    

Reguleringsplan   

Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til fremming av 

planforslaget, inklusive ekspedering, kopiering 

av tekst, innhenting av høringsuttalelser osv. 

fram til kunngjøring av endelig vedtak. 

 

 

Oppstartmøte – ny plan  2 330,00 

Reguleringsplan inntil 10 daa  17 160,00 

Reguleringsplan 10-25 daa  21 460,00 

Reguleringsplan over 25 daa  21 460,00  
+ 14 270,00 per 

påbegynt 50 daa 

Ufullstendig 

planmateriale 

 4 533,00 pr retur 

Konsekvensutredninger  For planer som utløser krav om 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2, skal det 

betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 

50 % av satsene for selve reguleringsplanen. 

50 % av satsene for 

selve 

reguleringsplanen 

Planprogram  9 166,00 

Vann og avløpsplan   

 Vann og avløpsplaner med atskilt saksgang 17 761,00 

 Når denne behandles samtidig med 

reguleringsplan 

50% av grunnbeløp 

reguleringsplan 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av plan før 1. gangs 

behandling 

50 % av 

grunnbeløpet 

Reguleringsendringer 

  

Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i forbindelse med 

saksgang, ekspedering og kunngjøring av 

endelig vedtak 

 

  Endring som ikke krever forutgående utlysning 14 111,00 

  Endring som krever avgrenset høring 15 629,00 

  Endring som krever full høringsrunde og 20 335,00 



utlegging til offentlig ettersyn 

    

Dispensasjoner    

Dispensasjon fra reguleringsplan.  

  

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring og alt arbeid 

fram til ferdig vedtak. 

 

 

 Søknad som ikke krever høring. 3 999,00 

 Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 

6 210,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad 

som er klar for politisk behandling, betales 70% 

av fullt gebyr 

70% av relevant 

sats over. 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner og fra 

PBL § 1-8, enkeltvis eller i kombinasjon. 

   

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring fram til ferdig 

vedtak.                

 

 

 

 Søknad som ikke krever høring. 
3 999,00 

 Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 6 210,00 

Trekking av søknad 

 

Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad 

som er klar for politisk behandling, betales 70% 

av fullt gebyr 

 

70% av relevant 

sats over. 

100-metersbeltet Dispensasjonsbehandling på bygging i 100-

metersbeltet i LNFR-områder 12 000,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 18 – Landbruksseksjonen 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. 

De endrede punktene merktet med rødt er fastsatt av staten. 

Gebyrer  

Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 

2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten. 

 

 

 

5 000,00 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 

23 § 12. Maksimalsats fastsatt av staten. 

 

2 000,00 

Gebyr i forbindelse med viltsaker 

 

 



Godkjenning av nytt jaktvald 

 

1 039,00 

Utvidelse av eksisterende vald  

 

1 039,00 

Oppsplitting av eksisterende vald 

 

1 039,00 

Gebyr i forbindelse med deling av eiendom 

 

 

Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 

 

2 050,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 
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1. Skoler og barnehager 

Lovgrunnlag skoler og barnehager 
 
Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, § 15. foreldrebetaling.  

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, 

herunder søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense.  

Satser for egenbetaling i skolefritidsordningen er hjemlet i Lov om grunnskolen og den 

videregående opplæringa (opplæringslova), § 13 – 17, skolefritidsordninga.  

Frøya kommune har egne vedtekter for barnehage og fritidsordning. Vedtektene justeres ikke 

hvert år. Vedtekter og elevreglement sees i sammenheng med dette regulativ.  

 

Foreldrebetaling i barnehage i Frøya kommune 

 

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

Satsene for maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. 
 

Plass Pris/mnd 

5 dager i uka 100 % av maksimalpris 

4 dager i uka 80 % av maksimalpris 

3 dager i uka 60 % av maksimalpris 

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller 

husholdningen, skal man ha en redusert pris. Ordningen ble innført 1. mai 2015. 

 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. 
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Kostpenger barnehage 

 

I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger. Kostpenger i dag er på kr. 316,- for 100 % 

plass. Økningen er på 2,5 %.  
 

Plass Kostpris 2017 Kostpris 2018 

5 dager (100 %) 316,00 324,00 

4 dager (80 %) 253,00 259,00 

3 dager (60 %) 188,00 193,00 

 

Kjøp av enkeltdager i barnehage 

Om det er ledige plasser kan barn med fast plass kjøpe ekstradager i barnehagen, og betaler da faste satser 

for dette. Styrer godkjenner slikt ekstrainntak pr. dag. Pris for ekstradager i 2018 settes til kr. 232,- for hel 

dag.  
 

Søskenmoderasjon i barnehage 

Det gis slik søskenmoderasjon etter søknad ut fra følgende kriterier:  

Søskenmoderasjon i barnehagen følger bestemmelsene i forskrift om foreldrebetaling i 

barnehager § 3 – moderasjonsordning. Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. 

barn og 50 % for 3. barn eller flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.  
 

Betalingsperiode 

Det kreves betaling i 11. måneder pr. år. Halve juli og halve august er betalingsfri. Nytt barnehage- og 
skoleår starter i midten av august.  

 

 

Skolefritidsordning (SFO) 

 

Antall timer pr. uke Pris pr. time* Pris pr. mnd.* 

1 32,30   129,00 

2 32,30   258,00 

3 32,30   388,00 

4 32,30   517,00 

5 32,30   646,00 

6 32,30    775,00 

7 32,30    904,00 

8 32,30 1 034,00 
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9 32,30 1 163,00 

10 32,30 1 292,00 

11 32,30 1 421,00 

12 32,30 1 550,00 

13 32,30 1 680,00 

14 30,60 1 714,00 

15 30,60 1 836,00 

16 30,60 1 958,00 

17 30,60 2 081,00 

18 30,60 2 203,00 

19 28,90 2 196,00 

20 timer og over 28,90  

*Satsene er avrundet 

 

Kostpenger SFO 

I 2018 er prisen 12,80 pr. måltid ved alle SFO-tilbud. 
Det ble innført søskenmoderasjon på 30 % fra 01.01.2016 

 

Skulle man ha behov for ekstratimer i skolefritidsordningen, ut over den avtalte ukentlige 

oppholdstiden, kan dette kjøpes i tillegg. Pris per enkelttime ut over ukentlig oppholdstid settes til 

kr 41,- i regulativperioden. Tilbudet om enkelttimer gjelder kun hvis bemanningen tillater den. 

 

Plassen betales etterskuddsvis den 15. i hver måned, og betalingsperioden er på 11 måneder der 

juli er betalingsfri måned. 

 

Betalingssatser kantine Sistranda skole 

 

Antall dager Kostpris 2017 Kostpris 2018 

5 dager/uke 406,00 416,00 

4 dager/uke 307,00 315,00 

3 dager/uke 243,00 249,00 

2 dager/uke 160,00 164,00 

1 dag/uke   82,00 84,00 

 

Det gis 50 % søskenmoderasjon på 5 dager i uken. 
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2. Hjemmetjenester 
 

Betaling for praktisk bistand og opplæring. Dette omfatter hjemmehjelp, 

miljøarbeid/boveiledning og brukerstyrt personlig assistent. 

For hjemmesykepleie skal det kun kreves vederlag når hjemmesykepleier utfører 

hjemmehjelpsarbeid. Forskrift for egenbetaling for hjemmehjelp er fastsatt etter veiledende 

bestemmelser gitt av Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

I Frøya kommune er det fastsatt satser for egenbetaling pr. time, timesats kr. 259,- og pr. måned 

utregnet etter årlig inntekt. Betalingssatsene forholder seg til grunnbeløpet (G) i folketrygden. 

Betalingssatsen beregnes ut ifra husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag ved siste 

skatteligning. Eventuelle hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Dersom inntekten er 

vesentlig endret, slik at det kan fastsettes en annen inntekt enn det som framkommer av siste 

ligning, legges det til grunn. Brukere plikter å gi melding til kommunen dersom deres inntekt 

endres. Grunnbeløpet er kr. 93 634,- pr. 1. mai 2017. For personer med inntekt under 2 G, 

fastsettes det hvert år i forskrift et maksimalt utgiftstak. For 2018 er dette kr. 200,- per måned.  

 

Det foreslås for 2018 en justering av kommunesatser for vederlag med 2,5 % for inntekter over 2 

G. For inntekter under 2 G (G er grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås videreført koblingen til 

maksimalsats som fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for 

2018.  

 

Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon.  

 

Beregningsgrunnlag inntekt Satser 2017 Satser 2018 

0 – 2 G Maksimalsats i statsbudsjettet Maksimalsats i statsbudsjettet 

2 – 3 G 1 066,00 1 093,00 

3 – 4 G 1 339,00 1 372,00 

4 – 5 G 1 754,00 1 798,00 

Over 5 G 2 117,00 2 170,00 

 
 

Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd. Det beregnes ikke moms på overstående 

betalingssatser. Vederlaget kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den 

enkelte i den måneden abonnementet gjelder.  

Vederlagssats for enkelttimer for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon 

fastsettes for 2018 til kr. 259,-.  Oppsigelsestid for abonnement er gjensidig 1 måned, så lenge 

annet ikke blir avtalt.  
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3. Opphold i institusjon 

Vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon 

Egenandelen skal ikke overstige de reelle oppholdsutgifter og kapitalutgiftene kan ikke tas med i 

beregningen av oppholdsutgiftene. 

 

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kr 8 200,00 pr. år, kan det 

kreves betalt 75 % årlig. For 2018 blir maksimalsats kr 64 075,00 for inntekt inntil folketrygdens 

grunnbeløp. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Betalingen skal 

begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i 

tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal 

ved beregningen tilstås et fribeløp på kr 39 300,00 pr. år. 

 

Maksimalsatser er fastsatt i medhold av vederlagsforskriften med virkning fra 01.01.99. 

  

Vederlagsbetaling for korttidsopphold i institusjon 

 Døgntilbud – sats som fremkommer i Statsbudsjettet for 2018.  

 Dag- eller natt-tilbud er den sats som fremkommer av statsbudsjettet.  

 

I de tilfeller vederlag eller timepris er lavere enn abonnement, gjelder timeprissatsen.  

Trygdeboliger 

Kommunal husleie økes med konsumprisindeksen (KPI) pr. oktober hvert inneværende år.  

Husleie kan maks økes med konsumprisindeksen jmfr. Husleielovens § 4 – 2. Indeksregulering.  

Middag 

Pris for kjøp av middag og middagsombringing på Frøya sykehjem økes fra kr. 76,- pr. porsjon i 

2017 til kr. 78,- pr. porsjon i 2018. Emballasje er inkludert i prisen. 

Trygghetsalarm 

Oppkobling til «Hjelp 24», som er sentralen for mottak av trygghetsalarm økes fra kr. 199,- pr 

mnd. i 2017 til kr 204,- i 2018. 

4. Dagsenter 
 

Pris pr. dag 2017 2018 

Dagsenter med skyss 226,00 232,00 

Dagsenter uten skyss 159,00 163,00 

Dagsenter for hjemmeboende 

demente 

  81,00 83,00 
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5. Frøya kulturskole 

Betalingssatser kulturskolen 

 

Pris pr. år 2017 2018 

Individuell undervisning 2 337,00 2 395,00 

Grupper 972,00 996,00 

Betalingssatser materiell 

 

Pris pr. år 2017 2018  

Leie av instrumenter 679,00 696,00  

Noter Kostpris Kostpris Noter elevene kjøper 

selv 

Materialavgift visuell 

kunst 

565,00 579,00  

Materialavgift teater 

og dans 

226,00 232,00  

Kopieringsavgift 

øvrige fag 

104,00 107,00  

 

Rabattordningene for kulturskolen: 

 

30 % rabatt på fag nr.2/søsken nr. 2. (forutsetter at søsken har samme betaler) 

50 % rabatt for resterende tilbud/søsken. 

Makspris pr. familie: kr. 4 000,00 

  

6. Frøya bibliotek 

Betalingssatser ved purring 

Gjeldende satser ved gjentatt purring:  

Første gangs purring: gratis 

Andre gangs purring: gratis 

 

Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav.  

 

Lånerne forplikter seg (jfr. Låneregler for Frøya bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt materiell 

til enhver tids gjeldende satser.  
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Betalingssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale 

 

Utlån for voksne 2017 2018 

Bøker 439,00 450,00 

Lydbøker 549,00 563,00 

   

Utlån for barn   

Bøker 275,00 282,00 

Lydbøker 329,00 337,00 

   

Utlån for alle   

Filmbokser 329,00 + 110,00 337,00 + 113,00 

   

For hver ekstra   

Film 329,00 337,00 

CD musikk 275,00 282,00 

CD rom 549,00 563,00 

Språkkurs 1 098,00 1 125,00 

Tidsskrift 110,00 113,00 

 

I tillegg til betalingssatsene for hvert tapt medium kommer en omkostning på kr. 224,- 
 

7. Frøya kino 
 

Billettpriser 2017 2018 

Barn 88,00 88,00 

Voksne 129,00 129,00 
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8. Frøya kulturhus- og kompetansesenter 

Betalingssatser for utleie av rom i 2018 

Det anbefales å kontakte Frøya kulturhus- og kompetansesenter ved leie av lokaler og utstyr for å tilpasse 

hvert enkelt behov. 

 

 

Areal 

 

Tillegg i pris 

 

Kommersielle/private 

leietakere 

Frivillige lag og 

organisasjoner og 

lokale arrangement 

Storsalen 

Dag 1  

Dag 2 

Dag 3 

Lyd, lys, prosjektor, 

sceneelement, 

teknikere, 

artistgarderobe 

 

8 741,00 + 12 % av 

bill. 

6 556,00 + 12 % av 

bill. 

4 371,00 + 12 % av 

bill. 

 

3 278,00 + 12 % av 

bill. 

1 639,00 + 12 % av 

bill. 

1 093,00 + 12 % av 

bill. 

Kinosalen Ekstrautstyr, tekniker 3 278,00 + 12 % av 

bill. 

1 311,00 + 12 % av 

bill. 

Garderober  218,00/stk 109,00/stk 

Greenroom  218,00/stk 109,00/stk 

Vrimleareal Lyd og lys utstyr 1 639,00 820,00 

Studio 311,00/instrument Tekniker 492,00/time Pris etter avtale 

Bandrom Depositum for bruk 

av rom og utstyr 

Pris avtales Pris avtales 

 

Utleiesatser for utstyr og personell i 2018 

 

 

Type utstyr 

 

Informasjon 

 

Kommersielle/private 

leietakere 

Frivillige lag og 

organisasjoner og 

lokale arrangement 

PA 

Dag 1: 

Dag 2: 

Etter dag 2/dag 

Full rigg (se egen 

oversikt) 

 

3 824,00 

3 278,00 

2 732,00 

 

1 912,00 

1 639,00 

1 366,00 

PA – liten To høyttalere og 

mikrofon 

1 093,00 Gratis 

Lydtekniker 50 % tillegg helg fra 

fredag kl 18:00 

470,00/time 274,00/time 
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Lys – liten rigg 50 % tillegg helg fra 

fredag kl 18:00 

470,00/time 164,00/time 

Sceneelementer 2x1 meter 55,00/element 28,00/element 

Backline Trommesett, 

gitaramp, bassamp, 

elpiano 

328,00/enhet 164,00/enhet 

Trådløse mikrofoner Leie pr. stk pr. døgn 328,00 164,00 

Røykmaskin Tillegg for røykvæske 328,00/døgn 164,00/døgn 

AV-utstyr, projektor, 

pc, TV, DVD 

 218,00/enhet 109,00/enhet 

Flygel Flygel på scene – 

tillegg for stemming 

546,00/gang 273,00/gang 

 
Alle priser med unntak av personell er oppgitt inklusive MVA. 

 

 

Vielser 

For innbyggere i Frøya kommune og utenlandske borgere er borgerlig vigsel gratis. Kommunen stiller 

Frøya kulturhus og kompetansesenters vrimlehall til disposisjon for seremonien. Eventuelt utstyr til bruk 
for kulturelle innslag kan leies på forespørsel etter oppsatt prisliste i tabellen under. 

 

 

Priser/time 2017 2018 

Teknisk bistand  459,00 

PA – enkelt lydanlegg  1 066,00 

Lys – grunnbelysning  459,00 

Trådløs mikrofon  320,00 

Renhold  1 200,00 
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9. Frøya svømmehall 
 

 2017 2017 2018 2018 

 Voksne Barn Voksne Barn 

Enkeltbillett 82,00 41,00 84,00 42,00 

Klippekort – 20 

klipp 

817,00 408,00 837,00 418,00 

Familie* 170,00  174,00  

 

*To foresatte og barn 

Utleie svømmehall 

 

Priser/time 2017 2018 

Svømmebasseng 193,00 198,00 

Terapibad 258,00 264,00 

Hele svømmehallen 451,00 462,00 

10. Frøyahallene 

Utleie til idrettslag 

 

Priser/time 2017 2018 

1/3 av hallen 85,00 87,00 

2/3 av hallen 126,00 129,00 

Hele hallen 171,00 175,00 

Halleie ved kamper 198,00 203,00 
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Utleie til firma/andre 

 

Priser/time 2017 2018 

1/3 av hallen 181,00 186,00 

2/3 av hallen 267,00 274,00 

Hele hallen 394,00 404,00 

Halleie ved kamper, cup o.l. 533,00 546,00 

 

Utleie av møterom/amfi 

 

Priser/time 2017 2018 

Vanlig møtevirksomhet 373,00 382,00 

Møtevirksomhet inkl. tekniker 640,00 656,00 

 

Utleie basishall 

 

Priser/time 2017 2018 

Basishall 126,00 129,00 

Utleie firma/andre 267,00 274,00 

 

11. Fellingsavgift for hjort 
 

Den øvre rammen fastsettes i statsbudsjettet. Den enkelte kommune vedtar selv den kommunale 
fellingsavgiften innenfor øvre ramme. Rådmannen foreslår å følge den øvre rammen fastsatt i 

statsbudsjett. 

 

12. Deltakelse i frisklivstilbud i Frøya kommune 

 
Det settes en egenandel på kr 300 pr. person for deltakelse i kommunens individuelle tilrettelagte 
frisklivstilbud fra 01.08.2017. Tilbudet gis over en periode på 12 uker. Satsen vil revideres første gang 
gjennom kommunens fastsetting av betalingssatser og gebyrregulativ for 2019. 
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GEBYRREGULATIV FOR 
 

BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, 

LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON, 

HUSLEIE OG KAI/HAVNER 

 

 

2018 
 

Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser er lagt inn med 2,5 % 

med følgende unntak: 

 

 Branntilsyn/feiing og tilsyn med fyringsanlegg reduseres til samme 

gebyrnivå som Hitra kommune. 

 Renovasjonsgebyret for et normalabonnement for husholdninger og 

fritidsboliger endres ikke. 

 Oppmålingsgebyret økes ikke. 

 Kommunal husleie reguleres i henhold til Lov om husleieavtaler § 4.2. og 

følger økning i konsumprisindeks pr. oktober 2017. 

 

Gebyrsatser er vedtatt i Kommunestyret 23.11.2017 i medhold av følgende 

lover og forskrifter: 
 Lov 2012-03-16-12 «om kommunale vass- og avløpsanleggslov» med gjeldende forskrifter og eventuelt 

senere endringer av loven. 

 Lov av 13. mars 1981 «om vern mot forurensinger og om avfall» med gjeldende forskrifter og eventuelt 
senere endringer av loven. 

 Forskrift 2010-12-20 nr. 1762 om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgift fastsatt av 

Fiskeri- og kystdepartementet 20.12.2010 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 

§§§ 8, 25 og 52. 

 Lov av 20. juni 2002 «om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om 

brannvesenets redningsoppgaver» med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 

 Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av 

loven. 

 Matrikkelloven av 17. juni 2005 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 

 Jordloven av 12. mai 1995 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 

 Konsesjonsloven av 31. mai 1974 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 
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13. Vann – avløp – slam – renovasjon – feiing 
 

Årsgebyret fordeles over 3 terminer pr. år. 

Vann 

Tilknytningsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Bolig/fritidsbolig/hytte   6 190,00  7 738,00 

Driftsbygning/brygge/naust/tappepost 6 190,00 7 738,00 

Næringsbygg m.m.:   

Inntaksledning 32 mm. 6 190,00 7 738,00 

Inntaksledning 40/50 mm. 12 391,00 15 489,00 

Inntaksledning 63 mm. 18 581,00 23 226,00 

Inntaksledning 75 mm. 24 761,00 30 951,00 

Inntaksledning 110 mm. 37 152,00 46 440,00 

Inntaksledning 125 mm. 49 537,00 61 921,00 

Inntaksledning 160 mm. 74 303,00 92 879,00 

Frakoblingsavgift 3 504,00 4 380,00 

Tilkoblingsavgift 3 319,00 4 149,00 

   

Årsavgifter:   

Vannavgift bolig under 60 m2 2 917,00 3 646,00 

Vannavgift bolig over 60 m2 4 827,00 6 034,00 

Vannavgift driftsbygning 2 917,00 3 646,00 

Vannavgift fritidsbolig/hytte 3 673,00 4 591,00 

Vannavgift naust/sjøhus 2 042,00 2 553,00 

Tappepost 1 241,00 1 551,00 

 
For bygninger beregnet til forretning eller annet serviceformål, institusjoner, industri og lignende: 

 

Vannavgift inntil 100 m2 5 646,00 7 058,00 

Vannavgift 100/500 m2 11 611,00 14 514,00 

Vannavgift 500/1000 m2 19 534,00 24 418,00 

Vannavgift over 1000 m2 29 103,00 36 379,00 

 

Vannavgift måler (pr. m3)   

0 – 1000 m3 13,03 16,29 

1000 – 16 000 m3 9,83 12,29 

Over 16 000 m3 6,54 8,18 

 

Minimumsavgift vannmåler 5 646,00 7 058,00 

   

Svømmebasseng   

Inntil 20 m3 1 112,00 1 390,00 

Inntil 40 m3 1 545,00 1 931,00 

Over 40 m3 4 074,00 5 093,00 
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Avløp 

Tilknytningsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Bolig/fritidshus/hytte/driftsbygning/naust 7 585,00 9 481,00 

Næringsbygg m.m.: Avløpsledning 32 -110 mm 7 585,00 9 481,00 

                                 Avløpsledning 125 - 200 mm 14 873,00 18 591,00 

 

Årsavgifter:   

Avløp bolig under 60 m2 2 754,00 3 443,00 

Avløp bolig over 60 m2 4 642,00 5 803,00 

Avløp fritidshus/hytte/naust 3 660,00 4 575,00 

 

For bygninger beregnet til forretning eller annet serviceformål, institusjoner, industri og lignende: 
 

Avløp inntil 100 m2 4 642,00 5 803,00 

Avløp 100/500 m2 6 960,00 8 700,00 

Avløp 500/1000 m2 9 256,00 11 570,00 

Avløp over 1000 m2 11 543,00 14 429,00 

Slam 
Årsavgifter:   

Tømming minirenseanlegg – årlig tømming i rute (inntil 4 m3 

våtvolum (5 pe))  
3 012,00 3 765,00 

Tømming minirenseanlegg – tømming hvert 2. år i rute (inntil 4 

m3 våtvolum (5 pe)) 
1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum– tømming hvert 

2. år i rute  
1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum – tømming hvert 

4. år i rute 
753,00 941,00 

Tett tank, årlig tømming i rute (inntil 4 m3)  2 760,00 3 450,00 

Tillegg pr. m3 (for tømming av alle typer tanker utover 4 m3)  317,00 396,00 

Ekstratømming utenom rute (inntil 4 m3 våtvolum) 3 012,00 3 765,00 

Tilleggsgebyr for ureglementert innhold i slamavskiller/ 
minirenseanlegg (Jfr. forskrift post 2.12.7 d) 

 

3 012,00 

 

3 765,00 

 

Renovasjon 

Årsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Renovasjonsgebyr for husholdningen for et normalabonnement 2 450,00 3 062,50 

Renovasjonsgebyr for fritidshus 900,00 1 125,00 

Påslag på renovasjonsgebyret for etterkontroll og etterdrift av 

Kvisten renovasjonsplass, samt opprydding i Nordhammervika 
240,00 300,00 
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Feiing og branntilsyn i bolig og fritidsbolig 

Avgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Årlig avgift for feiing og branntilsyn i bolig og fritidsbolig. Den 
dekker en feiing og et branntilsyn hvert 4. år. Feiehyppigheten 

blir vurdert av feieren avhengig av sotmengde og 

pipebrannfare. Der det er behov for, eller ønske om oftere 

feiing blir dette en egen tilleggsavgift 474,00 592,50 

Avgift for ekstrafeiing, etter eget ønske eller pga. stor 

sotmengde. 325,00 406,25 

Feiing utenom rute – belastes pr. time 500,00 625,00 

Avgift for feiing på fritidsbolig (frivillig) som blir utført på 
vanlig feierunde. 500,00 625,00 

Fjerning av blanksot(fresing) faktureres etter medgått tid pr. 

påbegynt time. 500,00 625,00 

Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til industrianlegg 
faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time   500,00 625,00 

Kontroll av piper ved bruk av inspeksjonskamera faktureres 

etter medgått tid pr. påbegynt time 500,00 625,00 

 

Feiing av kommunale fyrkjeler 

Avgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Kontroll som er en måling av virkningsgrad og åpning for 

sjekk om feiebehov 2 797,00 3 496,25 

Feiing der fysisk feiing blir utført etter måling og kontroll der 

det er behov. 3 357,00 4 196,00 
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14. Kai- og havneavgift 

 

Avgifter:  

Liggeavgift pr. døgn 163,00 

Fast liggeplass pr lengdemeter kai (årsleie) 
(Lengdemeter kai = båtens lengde i meter + 2 meter (manøvrering)) 

 

Leie av fast plass ved kommunal flyte kai (Betongbrygge) 

 

1 333,00/meter 

Årlig leie pr plass inntil 6 meter bredde. Pr meter bredde kai 3 714,00 

(Breddemeter kai er målt i lysåpning fra senter til senter utrigger) 

Årlig leie pr plass over 6 meter bredde. Pr meter bredde (fra første meter) 
 

6 365,00 

Leie av fast plass ved kommunal flyte kai (Stålbrygge)  

Årlig leiepris pr plass 12 731,00 

Eventuell vann- og strømtilkobling er ikke inkludert i leieprisen 
Leieavtaler reguleres i egne leiekontrakter for de respektive havnene. 

 

 

 

Vareavgifter: 

Pr. m3 sand/grus 

Pr. tonn stykkgods, gjødsel og kraftfor 

Pr. tonn asfalt 
Pr. tonn sprengstoff 

 

Fylling av vann: 

 

 

 

7,30 

14,97 

7,30 

81,69 

Startavgift 1 697,00 

Pr m3 fylt vann 29,73 

 

Fiskebåter unntas for avgiften, men må betale liggeavgift for de døgn som 

overstiger 3 døgns sammenhengende liggetid. For å fritas for slik avgift må det 
være min. 1 ukes opphold mellom hver døgnperiode, ellers påløper liggeavgift fra 

første liggedag. 

 

 

 

Det kreves ikke liggeavgift når det svares vareavgift. 

Båtplasser i fiskerihavner forbeholdes førsterett til fiskerinæringen 
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15. Brannvern 

 

Gebyrer eks. mva. inkl. mva. 
 

Utrykning til unødig alarm 
Nedbrenning av bygning 

 

Behandling av søknad om salg av fyrverkeri inklusiv tilsyn med 
utsalgssted 

 

5 263,00 

10 527,00 

 

2 632,00 

 

6 579,00 

13 159,00 

 

3 290,00 

16. Byggesak 
 

 Gebyrer  

A.1 

 

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av 

tiltakshaver, 

jfr. plan- og bygningslovens §§ 20-2-jfr. §3.1 og 3.2 i SAK 2010 

 

 Fasadeendring og tilbygg inntil 15 m2 2 324,00 

 Tilbygg over 15 m2 4 646,00 

 Bygninger over 50 m2 BYA 6 970,00 

A.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse 

Jfr. plan- og bygningsloven §20-1 

 

A.2.a Oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging   

 Boliger 

Enebolig 
 

11 776,00 

 Tomannsbolig 17 754,00 

 For sekundærleiligheter i boligbygg (nybygg) betales per enhet: 5 761,00 

 Rekkehus pr. boenhet inntil 4 boenheter 7 745,00 

 Rekkehus pr. boenhet fra 4 til 15 boenheter 3 904,00 

 Rekkehus pr. boenhet over 15 boenheter 1 883,00 

 Flermannsboliger pr. boenhet 6 732,00 

 Fritidsbolig/Hytte (per enhet) 13 656,00 

 Andre bygg og tilbygg 
For alle kategorier næringsbygg samt tilbygg/påbygg/underbygg og 

hovedombygging betales gebyr etter fast m2-pris og bygningens  

Bruksareal: 

                                                                                             0-50 m2 

                                                                                       50-200 m2 

                                                                                     200-400 m2 

                                                                                     400-600 m2 

                                                                                            600 m2 

 

 

 

 

4 244,00 

69,00 per m
2 

55,00 per m
2 

49,00 per m
2
 

26,00 per m
2
 

 Andre bygg og tilbygg 

For alle kategorier private bygg samt tilbygg/påbygg/underbygg og 
hovedombygging betales gebyr etter fast m2-pris og bygningens  

bruksareal: 
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                                                                                             0-50 m2 

                                                                                       50-200 m2 

                                                                                     200-400 m2 

                                                                                     400-600 m2 

                                                                                            600 m2 

3 512,00 

56,00 per m
2 

46,00 per m
2 

40,00 per m
2
 

22,00 per m
2
 

A.2.b Fasadeendring, eller vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak 

som nevnt under A.2.a 
 

2 324,00 

A.2.c Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere 

drift av tiltak som nevnt under A.2.a 
 

2 324,00 

A.2.d Rivning av tiltak som nevnt under A.2.a  

 0 – 100 m2 2 324,00 

 100 – 500 m2 4 646,00 

 Over 500 m2 6 970,00 

A.2.e 

 

 

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner 
Installasjon av vedovn   

 

 

0,00 

 Andre tekniske installasjoner, større tiltak 2 324,00 

A.2.f Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen 

ombygging som medfører fravikelse av bolig 
 

2 324,00 

A.2.g Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l.  

1 145,00 

A.2.h Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år  2 324,00 

A.2.i Vesentlig terrenginngrep 2 324,00 

A.2.j Anlegg av veg eller parkeringsplass, andre søknadspliktige 
konstruksjoner og anlegg 

 

2 324,00 

A.2.k Søknad om ferdigattest 2 324,00 

A.2.l Søknad om midlertidig brukstillatelse 2 324,00 

A.3 Trinnvis behandling, jf. plan- og bygningslovens § 95 a.  
 Søknad om rammetillatelse  70 % av A.2 
 Søknad om igangsettingstillatelse  50 % av A.2 

A.4 Endring av tillatelse  
 Små endringer etter at positivt vedtak er fattet   5 % av fullt gebyr 
 Store endringer etter at positivt vedtak er fattet  10 % av fullt 

gebyr 
 Revidert søknad etter avslag, innsendt innen ett år 50 % av fullt 

gebyr 
 Fornyelse av tiltak 30 % av fullt 

gebyr 

 

A.5 Tilleggsgebyr  
 Dispensasjoner – fra tekniske forskrifter 2 324,00 
 Sakkyndig bistand betales av tiltakshaver etter regning over faktiske 

utgifter 
 

 

 

 

 

A.6 Søknad om utslippstillatelse  
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 Utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med innlagt vann, 

eller annen bebyggelse med tilsvarende utslipp, når utslippet tilknyttes 
separat avløpsanlegg. 

 

 

2 324,00 

A.7 Godkjenning av ansvarsrett  
 Selvbygger 2 324,00 

 

A.8 
 

Ulovlig tiltak og tvangmulkt etter PBL Kap. 32 for:  

 

 
 Tvangsmulkt Fastsettes av 

Rådmannen 
 Behandling av tiltak som er ulovlig bygd/igangsatt. Forhøyet gebyr 

gjelder både dispensasjonssøknad, eventuelt delingssøknad og 

byggesøknad. 

3 ganger fullt 

gebyr 

 Ved mer omfattende saker med utgangspunkt i et tiltak som er ulovlig 
bygd/igangsatt beregnes gebyr etter medgått tid og kostnader. 

Pr. time 1 273,00 

+ faktiske 

kostnader 
 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak som er ulovlig 

bygd/igangsatt, men tiltakshaver melder uoppfordret fra i ettertid. 
Forhøyet gebyr gjelder både dispensasjonssøknad, eventuelt 

delingssøknad og byggesøknad. 

 

2 ganger fullt 

gebyr 

 Tilleggsgebyr for igangsatt arbeid etter søknad er sendt, men før den er 
behandlet/tillatelse er gitt. 

 

2 324,00 

A.9 Seksjonering av eiendom 3 x rettsgebyr 

 

 Seksjonering av eiendom med befaring 5 x rettsgebyr 

 

17. Planbehandling 

Reguleringssaker og dispensasjoner 

 

Gebyrer    

Reguleringsplan   

Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til fremming av 

planforslaget, inklusive ekspedering, kopiering av 

tekst, innhenting av høringsuttalelser osv fram til 

kunngjøring av endelig vedtak. 

 

 

Oppstartmøte – ny plan  2 388,00 

Reguleringsplan inntil 10 

daa 

 17 160,00 

Reguleringsplan inntil 

10-25 daa 

 21 460,00 
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Reguleringsplan over 25 

daa 

 21 460,00  
+ 14 270,00 per 

påbegynt 50 daa 

Ufullstendig 
planmateriale 

 4 646,00 pr retur 

 

Konsekvensutredninger  

For planer som utløser krav om 

konsekvensutredning, jf pbl. § 4-2, skal det betales et 

tilleggsgebyr som tilsvarer 

50 % av satsene for selve reguleringsplanen. 

50 % av satsene for 

selve 

reguleringsplanen 

 Vann og avløpsplaner med atskilt saksgang 18 205,00 

Planprogram  9 166,00 

Vann og avløpsplan   

 Vann og avløpsplaner med atskilt saksgang 17 761,00 

 Når denne behandles samtidig med reguleringsplan 50% av grunnbeløp 

reguleringsplan 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av plan før 1. gangs 

behandling 
50 % av 

grunnbeløpet 

    

Reguleringsendringer 

  

Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i forbindelse med saksgang, 

ekspedering og kunngjøring av endelig vedtak 
 

  Endring som ikke krever forutgående utlysning 14 111,00 

 Endring som krever avgrenset høring 15 629,00 

  

Endring som krever full høringsrunde og utlegging til 

offentlig ettersyn 
20 335,00 

    

Dispensasjoner 

  

Dispensasjon fra reguleringsplan. 

  

Behandlingsgebyr 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring og alt arbeid fram 

til ferdig vedtak. 
 

 

 Søknad som ikke krever høring. 3 999,00 

 Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 
6 210,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad som er 

klar for politisk behandling, betales 70% av fullt 

gebyr 

70% av relevant sats 

over. 
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Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner og fra PBL 

§ 1-8, enkeltvis eller i kombinasjon. 

   

Behandlingsgebyr 

 

 
 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring fram til ferdig 

vedtak.                
 

 

 

 

 Søknad som ikke krever høring 
3 999,00 

 Søknad som krever ekstern høring til 
sektormyndigheter. 6 210,00 

Trekking av søknad 

 

Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad som er 

klar for politisk behandling, betales 70% av fullt 

gebyr 
70% av relevant sats 

over. 

100 metersbeltet Dispensasjonsbehandling på bygging i 100-

metersbeltet i LNF-områder 12 000,00 

 

18. Landbruksseksjonen 

Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 

 
Gebyrene er regulert i forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m. 
  

Gebyrer  

Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 

2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten. 
 

 

 

5 000,00 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 

§ 12. Maksimalsats fastsatt av staten. 
 

2 000,00 

Gebyr i forbindelse med viltsaker 

 

 

Godkjenning av nytt jaktvald 

 
1 039,00 

Utvidelse av eksisterende vald  
 

1 039,00 

Oppsplitting av eksisterende vald 

 
1 039,00 

Gebyr i forbindelse med deling av eiendom 

 

 

Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 

 
2 050,00 
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19. Oppmåling 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Matrikkellovens § 32, 

matrikkelforskriftens § 16) fastsettes slik: 

1.1 Behandling av delingssøknad etter plan og bygningsloven kr 2 267,00 

1.2 Ny grunneiendom 

1.2.1  Ny grunneiendom og festegrunn (selvstendig parsell med nytt gårds- og bruksnummer) 

 

Areal i kvm Gebyr i kr 

Fra t.o.m.  

0 1 500 17 616,00 

1 501 1 750 18 483,00 

1 751 2 000 19 364,00 

2 001 2 250 20 261,00 

2 251 2 500 21 115,00 

2 501 2 750 21 964,00 

2 751 3 000 22 860,00 

3 001 3 250 23 778,00 

3 251 3 500 24 676,00 

3 501 3 750 25 506,00 

3 751 4 000 26 424,00 

4 001 4 250 27 306,00 

4 251 4 500 28 158,00 

4 501 4 750 29 039,00 

4 751 5 000 29 921,00 

5 001 6 000 31 321,00 

6 001 7 000 32 751,00 

7 001 8 000 34 151,00 

8 001 9 000 35 320,00 

9 001 10 000 36 949,00 

10 001 11 000 38 396,00 

11 001 12 000 38 778,00 

12 001 13 000 41 194,00 

 

Gebyr for areal over 13 000 kvm beregnes etter følgende formel: 

Y=AX + B    (Y = gebyr i kroner, X = areal i kvm) 
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A = 0,865 

B = kr 22 884 

 

 

1.2.2 Tilleggsareal til eksisterende grunneiendom 

 

Areal i kvm Gebyr i kr 

Fra t.o.m.  

0 75 4 230,00 

76 150 4 926,00 

151 300 4 343,00 

301 450 7 743,00 

451 600 9 141,00 

601 750 10 571,00 

751 900 11 986,00 

901 1 050 13 386,00 

1 051 1 200 14 801,00 

1 201 1 350 16 203,00 

1 351 1 500 17 616,00 

 
Etableres som ny grunneiendom eller festegrunn og slås sammen med eiendommen som skal ha tillegget. 

Gebyr for areal over 1 500 kvm beregnes etter samme formel som i 1.2.1. 

 

1.2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjonen 

 Se tabell 1.2.1. 

 

1.2.4 Ny anleggseiendom 

Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.2.5 Registrering av jordsameie 
Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.3 Ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforetning 
 Faktureres som ordinær oppmålingsforetning. 

 

1.4 Grensejustering 

 

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av 
eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i 

sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg eller 

jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 
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Areal i kvm Gebyr i kr 

Fra t.o.m.  

0 75 3 502,00 
76 150 4 079,00 

151 300 5 252,00 
301 450 6 411,00 
451 600 7 569,00 
601 750 8 753,00 
751 900 9 925,00 
901 1 050 11 084,00 

1 051 1 200 12 255,00 
1 201 1 350 13 416,00 
1 351 1 500 14 586,00 

 

 

1.4.2 Anleggseiendom 

 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den 

maksimale grensen settes til 1 000 m³ 
 

Gebyr faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.5 Arealoverføring 

 

 

1.5.1 Arealoverføring for grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforetning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser 

dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg og jernbaneformål. 

 

Areal i kvm Gebyr i kr 

Fra t.o.m.  

0 75 3 502,00 

76 150 4 079,00 

151 300 5 252,00 

301 450 6 411,00 

451 600 7 569,00 

601 750 8 753,00 

751 900 9 925,00 

901 1 050 11 084,00 

1 051 1 200 12 255,00 
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1 201 1 350 13 416,00 

1 351 1 500 14 586,00 
 

Gebyr for areal over 1 500 kvm beregnes etter formelen i 1.2.1 

 

1.5.2  Arealoverføring for anleggseiendom 

 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert 
på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for 

sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 

oppmålingsforetning. 
 

Antall punkter Gebyr i kr Antall punkter Gebyr i kr 

1 2 937,00 13 15 525,00 

2 3 943,00 14 16 572,00 

3 5 034,00 15 17 604,00 

4 6 054,00 16 18 666,00 

5 7 129,00 17 19 728,00 

6 8 135,00 18 20 750,00 

7 9 208,00 19 21 813,00 

8 10 289,00 20 22 843,00 

9 11 319,00 21 23 904,00 

10 12 340,00 22 24 953,00 

11 13 416,00 23 26 028,00 

12 14 449,00   

 

 

1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt og 

klarlegging av rettigheter. 

 

Antall punkter Gebyr i kr Antall punkter Gebyr i kr 

1 3 083,00 13 40 233,00 

2 6 450,00 14 43 315,00 

3 9 510,00 15 46 355,00 

4 12 623,00 16 49 420,00 

5 15 683,00 17 52 500,00 

6 18 745,00 18 55 575,00 

7 21 825,00 19 58 638,00 

8 24 873,00 20 61 733,00 



Gebyrregulativ og betalingssatser 2018 – Frøya kommune   
 

29 
 
 

9 27 950,00 21 64 798,00 

10 31 030,00 22 67 860,00 

11 34 093,00 23 70 908,00 

12 37 168,00   

 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

 
 

1.8 Privat grenseavtale 

 
Gebyr fastsettes etter medgått tid eller minstegebyr. 

 

1.9 Urimelig gebyr 

 
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og de kostnadene 

kommunen har hatt, kan rådmannen eller andre etter delegert fullmakt fastsette et passende 

gebyr. 
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått  

krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

 

 

1.10 Frister og nedsatt gebyr etter Matrikkelloven 

 

Etter matrikkellovens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre 
matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og 

matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Fristen begynner ikke å løpe før vedtak etter plan- og 

bygningsloven foreligger, før forskuddspliktig oppmålingsgebyr er innbetalt, hvis det må brukes ekstra tid 
for å få partene til å møte, for supplering av informasjon, for den tiden som medgår til tinglysing, eller 

hvis saken påklages. Fristen opphører når matrikkelbrev er postlagt. 

 

 

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 

 

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes 
likevel gebyret. 

 

1.12 Gebyr for oppmålingsforetning over punktfeste og innløsing av feste med oppmåling 
 

For oppmålingsforetning over punktfeste betales kr 7 321,00 

 

For oppmålingsforetning ved innløsing av feste (fra feste til ny grunneiendom) gjelder satsene i tabell 
1.2.1. 

 

1.13 Gebyr for avbrutt forretning 
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Rekvirenten kan trekke rekvisisjonen fram til oppmålingsforetning er avsluttet. Rekvisisjonen kan likevel 

ikke trekkes dersom enheten er opprettet i matrikkelen. 
 

Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning, betales fullt gebyr når arbeidet er kommet så langt at en 

arbeider i terrenget. Hvis rekvisisjonen trekkes før dette, beregnes gebyr etter medgått tid. Avbrutt 
forretning kan skyldes at saken trekkes, rekvirent ikke møter eller at partene ikke blir enige. Hvis rekvirent 

ikke møter, beregnes gebyr etter medgått tid. 

 

1.14 Gebyr for oppmålingsforetning over større sammenhengende arealer 

 

For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, og 
allmennyttige formål og oppløsning av sameie, betales gebyr etter timepris eller minstegebyr. 
Med minstegebyr forstås utført arbeid inntil 2 timer. 
 
1.15 Gebyr beregnet etter medgått tid for arbeid etter matrikkelloven 

 
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som har hjemmel i matrikkelloven og som ikke kan beregnes etter 
foranstående satser, skal beregnes på grunnlag av anvendt tid. 

  

 - Påvisning/utstikking i terreng 

 - Ekstraarbeid på grunn av ikke ryddet og klargjort område før forretningen starter 
 

1.16 Gebyr for andre oppdrag 

 
Oppdrag som utstikking eller oppmåling for andre offentlige eller private aktører kan utføres når det er 

ledige ressurser, og beregnes etter medgått tid eller minstegebyr.  

 

1.17 Vinterforskrift 

 

Med hjemmel i matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd, har Frøya kommune vedtatt at 16-ukersfristen ikke 

gjelder i perioden 1. november til 1. mars. 
 

 

1.18 Timepris og minstegebyr 
 

 Pris 

Minstegebyr (utført arbeid inntil 2 timer) 2 484,00 

Utført arbeid ut over 2 timer pr. time 1 242,00 

 

 

1.19 Utstedelse av matrikkelbrev 

 

 Pris 

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,00 
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Matrikkelbrev over 10 sider 350,00 

Tinglysningsgebyr 525,00 

Seksjoneringsgebyr 3 x rettsgebyr 

Rettsgebyr 1 025,00 

 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

 

1.20 Betalingsbestemmelser 

 

a) Rekvirenten skal i alminnelighet betale faktura når forretningen er fullført. 
b) Utgiftene til merkemateriell er inkludert i gebyrsatsene.  

c) Tinglysingsgebyr og utstedelse av matrikkelbrev kommer i tillegg til gebyrsatsene og er    

     inkludert i fakturabeløpet. 

d) Betaling skjer etter regulativet og satsene som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. 
 

 

 

18. Fellesbestemmelser 
 
Urimelig gebyr 

 
I spesielle tilfeller kan planutvalget etter søknad redusere gebyret. 
 

Betalingsbestemmelser 

 
Gebyrene skal betales etter regning utstedt av Frøya kommune. 

 

Betaling skjer etter det regulativ og satser som gjelder på det tidspunkt som søknaden/rekvisisjonen er 

innstemplet i Frøya kommune om ikke annet er spesifisert i regulativet. Dette gjelder ikke 
tinglysningsgebyret. 

 

Forbehold om saksbehandling ved utestående restanser 
 

Nye saker blir ikke behandlet før tiltakshavers restanser på andre saker ved plan, landbruk og 

miljøenheten er betalt. 
 

Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyr for byggesak, fradeling, oppmåling, regulering og 

landbrukssaker, jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: C03  

Arkivsaksnr.: 18/1587    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TITRANSPELET 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret ber rådmann iverksette planlegging og organisering av Titranspelet 

2019 

2. Det etableres en organisasjon som vist som vedlegg i saken.  

3. Titranspelet skal gjennomføres som et utespel på Moldhaugen på Titran sommeren 

2019 

4. Det bevilges kr. 250 000 for gjennomføring av Titranspelet som legges inn i budsjett og 

handlingplan for 2019.  

5. Formannskapet er referansegruppe til spelet og rådmann skal rapportere fremdrift til 

kulturutvalget 1 gang i måneden.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

 
1. Brev til grunneiere på Titran 

2. Organisasjonskart Titranspel 2019 

 
 

Saksopplysninger:   
Titranulykken skjedde natt til 14. oktober 1899 som en følge av et uvær som ikke kunne varsles 

lokalt. Frøya i Trøndelag var uten telefonforbindelse og ingen fikk derfor stormvarselet som var slått 

opp blant annet i Kristiansund og Trondheim fredag den 13. oktober. Fiskerne dro derfor på havet, 

blant annet på grunn av utsiktene til gode fangster og kanskje like viktig, gode priser på storsilda. 141 

fiskere omkom i uværet. I samme uvær omkom 30 mennesker i Røvær-ulykken i Rogaland. 

 

 

Spelplass: 



Både «prestbakkan», mellom kapellet og hovedveien, og Moldhaugen er tidligere brukt som arena. 

Virksomheten kultur og idrett har vært på befaring på områdene, og foreslår Moldhaugen som 

spelplass ved en eventuell oppsetning i 2019. Dette skyldes beliggenhet og de sjønære omgivelsene.  

Hjemmelshaverne til grunneiendommer som ligger på og ved Moldhaugen er orientert i brevsform 

om at Moldhaugen foreslåes som spelplass under den politiske behandlingen. 

 

 

Fra evaluering av «Titranspelet» 28. – 29. april 2018 i kulturhuset: 

Musikalsk ledelse/produksjon: 

-Spesiell situasjon, skifte av musikalsk leder seint i produksjonen. 

-Bedre planlegging ved neste anledning for å unngå uheldige situasjoner, ta grep tidligere. 

-Mer konkret plan for innøving. Ble travelt på slutten. 

-Magne Romestrand kom inn som vikar for musiker 4 dager før forestilling. Magne tok grep om 

situasjonen, og satte sitt preg på den musikalske produksjonen som gjenstod å gjøre. Dette ble en 

suksessfaktor, selv om det opplevdes kaotisk for de som stod midt oppi det. All honnør til gode, 

trygge musikere for at de evner å samarbeide i en slik presset situasjon. 

-Følgemusikken til Kvinna ble et løft, både for aktøren, de andre utøverne og forestillingen. 

- «Live» musikk er positivt og bra! 

-Orkesteret kunne vært enda mer synlig. 

-Selv om spelet kan utvikles og endres, ønskes det at musikken skal være preget av den originale 

komposisjonen.  

-De nye sangene er et løft, kanskje det bør skrives enda flere?  

 

Drama/skuespillere/kor: 



-Ordvalg avviker fra manus. Uheldig på grunn av historiske ukorrekte gjengivelser. Man må ved 

denne type produksjoner være spesielt oppmerksom på historisk språkdrakt. 

-Man bør kunne forvente mer drama, og innlevelse. Ved senere anledninger bør det legges mer vekt 

på dette. F.eks arrangere kurs, samarbeid med kulturskole, teaterlag m.fl. 

-Statister følte seg noe i veien når det var ventetid. Mange aktører bak scenen, fører til trengsel. 

Viktig å ta hensyn til alles behov. 

-Kunne vært mer korsang. Flere kor-arrangement. 

-Ved blandakor-arr var det for tynt med damestemmer. Her må det fylles ut neste gang. 

 

Lyd/lys: 

-Godt lydbilde, men kunne vært utnyttet bedre. Mer effekter. 

-Bildevalget var spesielt, og ble oppfattet forvirrende. Mismatch mellom handling på scenen og 

bilder på skjerm. 

-Når en investerer i en slik skjermløsning, burde det bli utnyttet i langt større grad.  

  

 

Arbeidsgruppa: 

-Viktig med tydelig rolleavklaring. 

-Spille på hverandre i gruppa, tettere samarbeid, bedre fordeling av oppgaver for å avlaste hverandre.  

-Uheldig at regissør hoppet av i desember, men godt samarbeid førte til at aktørene følte seg ivaretatt. 

 

Forhold til overordna planverk: 
I kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 under kapittel samfunn, næring og kultur, står 

følgende:  

 Frøya ivaretar kulturarven. 

Sånn vil vi gjøre det: 

 Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å skape opplevelser. 

 

I Strategisk plan for utvikling av kultur i Frøya kommune 2014 – 2019 i kapitel 3.3 Scenekunst, står 

følgende: 

Nr  Målsetting  Tiltak  

1  Videreutvikle scenekunst på 

Frøya.  

Etablere fast tradisjon for 

gjennomføring av spel i 

Frøya kommune.  

2  Samarbeid mellom 

profesjonelle og amatører.  

Etablere en samarbeidsarena 

mellom profesjonelle og 

amatører.  

3  Øke antall fremføringer.  Tilrettelegge for 

profesjonelle forestillinger.  

 

I handlingsplan for kulturvern og museum, vedtatt av formannskapet, er markering av Titransulykka 

lagt frem med ulike alternativer. Oppføring av Titranspelet er et av alternativene. Ser man tilbake på 

de siste 20 år, så er spelet oppført i 1999 og 2009. Med bakgrunn av regelmessigheten for de siste 

oppsetningene, er det nærliggende å tenke nye forestillinger i 2019. 



Fra handlingsplan for kulturvern og museum: 

Titran –  

Titranulykka 1899 

Minnemarkering 

Fremdeles er Titranulykka en av de største ulykkene 
i norgeshistorien. Ulykka er blitt markert gjennom 

ulike arrangement siden hendelsen inntraff.  

På 80-tallet bestilte politikerne et spel som skulle 

formidle og ivareta minnet. Spelet har vært 
hovedarrangement de siste gangene markeringa har 

funnet sted, sist gang i 2009. 

 
Plan for videre markering i regi Frøya kommune: 

 

A) Minneord på kommunens hjemmeside, 

13.oktober 
 

 

B) Markering på Titran hvert 10. år.  
1: Gudstjeneste i kapellet/friluftsgudstjeneste.  

 

 
 

2: Blomsternedleggelse ved bauta 17. mai, årlig  

 

3: Oppføring av Titranspel. Samarbeid med 
frivilligheten for å gjennomføre spel hvert 10. år. 

     
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

A) Web-ansvarlig              
 

 

 
B) 

1: Kirken/Kultur  

 
 

 

2: Kultur/Grendelag  

 
3: 

Kultur/Frivillighet                                                            

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

A) 13.10 
 

 

 
B)  

1: Søndag som 

faller nærmest 
13.10 

 

2: 13.10 

 
3: 

Administreres 

hvert 10.år 

 

 

Organisering av spelet 

Det er viktig at det bygges en grundig og overbyggende organisasjon av Titranspelet. Rådmannen 
foreslår en prosjektgruppe med mange involverte. Et forslag på organisasjonskart er lagt ved saken 

som vedlegg. De involverte i prosjektgruppen er personer som blant annet har ansvar for det 

kunstneriske, økonomi, markedsføring, logistikk/sikkerhet, regissør, innkjøp, kundeservice/info, 
spelplass, musikk, sponsing, biletter, pakkesalg og parkering. Lag og organisasjoner, samt 

kommunale virksomheter vil også bli involvert. Virksomhetsleder for kultur og idrett vil ha det 

overordnede ansvaret for Titranspelet 2019. 
Rådmann har vært i kontakt med «Oda fra havet» og det er enighet om at det er mulig å samarbeide 

angående markedsføring av begge spelene.  

 

Økonomiske konsekvenser: 
Den foreslåtte totale kostnaden for Titranspelet er på kr. 715 000. Rådmannen legger til grunn at det 

er mulig å hente inn kr. 465 000 i inntekter gjennom billettsalg, annonser i program, salg av program 

og søknader på midler fra fond/organisasjoner. Rådmannen foreslår ut i fra budsjettet en kommunal 
bevilgning på kr. 250 00. Midlene legges inn i budsjett- og handlingsplan for 2019.  

 

 

 
 

 

Kostnader: 

 Budsjettforutsetninger Budsjett 

Leie av lokaler  - 

Lydproduksjon Ekstern leie av lyd + tekniker inkl. overnatting 85 000 



Lysproduksjon Kulturhuset står for lysproduksjon - 

Markedsføringspakke Komplett pakke som dekker Trøndelag 250 000 

Kostymer Kostymer til skuespillere 15 000 

Kulisser/rekvisitter Scene – scenekulisser og rekvisitter 30 000 

Regissør  Profesjonell regissør 80 000 

Regissørassistent  Koreograf og assistent 10 000 

Musikalsk leder Ansvar for aktørene 10 000 

Orkesterleder Ansvar for orkesteret 10 000 

Musikere 4 musikere  20 000 

Kor – Mannskoret  Honorar Sistranda Mannskor 10 000 

Teaterlaget Honorar Frøya Teaterlag 10 000 

Reisegodtgjørelse Til involverte aktører med reisekostnader 30 000 

Mat og drikke til aktører  10 000 

Oppgradering infrastruktur Grusing av vei, strøm, bobiloppstilling etc. 60 000 

Sanitære forhold Leie av mobile toaletter og renhold av disse 20 000 

Andre varer og tjenester Innleie av effekter, rekvisita etc. 15 000 

Diverse Diverse uforutsette utgifter 50 000 

   

TOTALT: 715 000,- 

 

Inntekter: 

 Budsjettforutsetninger Budsjett 

Billettinntekter  3 forestillinger 

300,- voksen/150,- barn 

750 billetter voksen 

300 billetter barn 

270 000 

Reklameinntekter Annonser i program 10 000 

Salg av program Salg av 300 stk. program a` 50,- 15 000 

Sponsormidler Søknad på midler fra fond/organisasjoner 100 000 

Kommunal støtte Tilskudd til lokale spel 70 000 

Kommunal bevilgning  250 000 

TOTALT: 715 000,- 

 

 

 
 

 

Vurdering: 



Rådmann foreslår å arrangere Titranspelet på Moldhaugen på Titran sommeren 2019. Dette er et stort 

arrangement og prosjektgruppen må starte arbeidet umiddelbart. Det er viktig at formannskapet er 

involvert og rådmann ønsker å holde kulturutvalget informert om fremdrift 1 gang i måneden. 

  
Den totale kostanden for spelet er på kr. 715 00. Det budsjetteres med en inntekt på kr. 465 000. 

Rådmann ber derfor om en bevilgning på kr. 250 000 som legges inn i budsjett og handlingsplan for 

2019.  
 

 

 
 



Postadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

Postboks 152 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  

7261 Sistranda 

 
 

 

 
 

  

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 18/1587 C03 Sistranda, 07.06.2018 

 

 

Til hjemmelshavere på eiendommer ved Moldhaugen, Titran. 

 

 

Til orientering 

 

Frøya formannskap har gitt Frøya kommune i oppdrag å se på muligheter for oppsetning av 

«Titranspelet» som en del av 120-års markeringen av Titranulykka i 2019. Det ønskes å se 

på muligheten for utespel, og da er Moldhaugen en aktuell arena. 

  

Ønsker herved å informere om at oppsetning av «Titranspel» skal politisk behandles i løpet 

av sommeren, og i saksfremlegget fremmes Moldhaugen som spelarena.  

Om oppsetning vedtas, kan det bety aktivitet på områder ved og på Moldhaugen, neste vår. 

Det er opp til politikerne å bestemme når på året markeringen skal finne sted, men i saken 

foreslås i siste halvdel av juni. 

Dere vil få en nærmere orientering når vi kjenner mer til hva som skal foregå, og når. 
 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Mona Skarsvåg 

Kulturkonsulent 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Kopi til: 

 



Organisasjonskart  

Prosjektgruppe – Titranspelet  

 

 

  

Marit W. Norborg 
Virksomhetsleder 

Kultur og idrett 

Navn 
Prosjektleder 
Titranspelet 

Navn 
Kunstnerisk leder 

Titranspelet 

Navn 
Økonomiansvarlig 

Titranspelet 

Navn 
Markedsføring 

Titranspelet 

Navn 
Logistikk/sikkerhet 

Titranspelet 

Navn 
Regissør 

Titranspelet 

Navn 
Musikalsk leder 

Titranspelet 

 

 

  Navn 
Innkjøpsansvarlig 

Titranspelet 

Navn 
Sponsoransvarlig 

Titranspelet 

 
Navn 

Kundeservice/info 
Titranspelet 

Navn 
Billetter/Pakkesalg 

Titranspelet 

Navn 
Program/plakater 

Titranspelet 

 
Navn 

Spelplass-ansvarlig 
Titranspelet 

Navn 
Parkeringsansvarlig 

Titranspelet 

Navn 
Camp-ansvarlig 

Titranspelet 

Navn 
Sikkerhetsansvarlig 

Titranspelet 

Navn 
Renholdsansvarlig 

Titranspelet 

Kommunale virksomheter 

Lag- og organisasjoner 

Frivillige 

Utøvere 
Og musikere 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1619    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1618    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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