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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
18.02.2014 

Arkivsaksnr: 
14/130 

Sak nr: 
27/14 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
27/14 Formannskapet 18.02.2014 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.02.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 05.02.14 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 05.02.14. 
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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
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18.02.2014 

Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
28/14 Formannskapet 18.02.2014 
/ Kommunestyret  
 
 
RIVING AV 2 BOLIGHUS, GARASJE OG FJØSBYGNING PÅ GNR . 21, BNR. 98, 107 OG 288 PÅ 
SISTRANDA  
 
 
Innstilling: 
 
Kostnaden på kr 497.500,- inkl. mva. med riving av boligene inkl. en garasje på gnr. 21, bnr. 98 og 107 
samt fjøset på gnr. 21, bnr. 288 på Sistranda finansieres ved bruk av bevilgningen til prosjektet 
Sentrumsområde. 
 
Vedlegg: 
 
Kart i målestokk 1:1000 
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunestyret vedtok 31.10.13 riving av boligene inkl. en garasje på eiendommene gnr. 21, bnr. 98 og 107 
samt riving av fjøset på eiendommen gnr. 21, bnr. 288. 
 
Eiendommene ligger inntil kommunehuset. 
 
Det er i kommunestyrets vedtak av 31.10.13 sagt at saken legges fram for ny behandling for finansiering av 
rivingsarbeidet etter at anbud er innhentet. 
 
Det ble foretatt en begrenset anbudskonkurranse der 3 foretak i anleggsbransjen ble forespurt.  2 anbud kom inn, 
og det var fra Frøya Anleggsservice AS og KN Entreprenør AS.  Frøya Anleggsservice AS hadde den laveste 
prisen på kr 398.000,- ekskl. mva..  Det er fattet administrativt vedtak om å inngå kontraktsforhandlinger med 
Frøya Anleggsservice AS.   
Det kan opplyses at rivingskostnaden med bolighusene og garasjen er kr 272.000,-, og at rivingskostnaden med 
fjøset er kr 126.000,-.   
 
Vurdering: 
 
Vi går inn kostnaden på til sammen kr 497.500 inkl. mva. med rivingsarbeidet finansieres ved bruk av 
bevilgningen til prosjektet Sentrumsområde.  
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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
18.02.2014 

Arkivsaksnr: 
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GNR 8 BNR 261 FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet viser til forespørsel fra Stokkøy skjell A/S vedrørende kjøp av areal fra kommunens 
eiendom Gnr. 8, bnr. 261 på Flatval. Med bakgrunn i en evt. fremtidig bruk av ferjeleiet i 
beredskapssammenheng ønsker ikke kommunen å selge areal eller gi en permanent tillatelse til utlegging 
av flytebrygge som omsøkt. 
 
Formannskapet ser imidlertid bedriftens behov for flytebrygge for sine båter og er innstilt på å inngå en 
leiekontrakt med bedriften for utlegging av flytebrygge som omsøkt, samt parkeringsareal på land. Det 
forutsettes at det gis en svært kort oppsigelsesfrist av kontrakten, slik at anlegget kan flyttes ved behov 
for ferjeleiet, samt at utlegging av flytebrygga omsøkes og godkjennes i henhold til havneloven og plan- 
og bygningsloven. 
Leieprisen settes symbolsk til kr. 500,- pr. år. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Stokkøy skjell A/S, datert 15.10.2013 
Kart som viser arealet som ønskes leid. 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Stokkøy Skjell A/S ønsker å kjøpe deler av eiendommen Gnr. 8, bnr. 261 på Flatval. Dette primært for å legge ut 
flytebrygge for bedriftens båter. 
 
Eiendommen som omsøkes er deler av eiendommen som kommunen overtok fra Statens Vegvesen etter at 
ferjeleiet ble nedlagt i 2000. 
 
Vurdering: 
 
Det er i samme forbindelse mottatt en henvendelse fra Måsøval fiskeoppdrett om adkomst fra denne bnr. 261 og 
frem til Måsøval sin eiendom bnr. 27. Her er det tanker om å bygge ny adkomst frem til deres anlegg. Ved 
henvendelse hit har imidlertid Måsøval understreket at de ikke vil legge noen hindring i veien for Stokkøy skjell, 
da de benytter bedriften i sin virksomhet. Uansett vil en slik vegatkomst skape store fjellskjæringer langs 
stranden, noe som ikke er ønskelig. En slik veg er foreløpig ikke omsøkt. 
 
Rådmannen er skeptisk til å selge areal og gi tillatelse til utlegging av flytebrygge på permanent basis. Dette med 
bakgrunn i at vi i dag har ingen beredskap når det gjelder transport for biler ved en evt. lengre stenging av 
Frøyatunellen. Det må derfor ikke legges hindringer i veien for at det på nytt opprettes et fullverdig ferjeleie som 
beredskap. En utlegging av flytebrygge som omsøkt, kan hindre en slik fremtidig bruk og bør derfor ikke 
godkjennes. 
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Rådmannen har forståelse for det behovet bedriften har for flytebrygge for sine båter, da de driver innen en 
bransje som har sterke restriksjoner når det gjelder smitte. Rådmannen vil derfor tilrå at det inngås avtale med 
bedriften om en leiekontrakt som kan sies opp på svært kort varsel, dersom dette er nødvendig som følge av 
fremtidig ferjetrafikk. På denne måten vil bedriften være sikret liggeplass for sine båter, samtidig som 
kommunen ivaretar de beredskapsmessige hensyn ved en evt. stenging av Frøyatunellen. Ved at det kun gis 
tillatelse til flytebrygge og ikke noe bygg/anlegg på land så kan dette anlegget flyttes på svært kort varsel. 
I og med at bedriften kun gis en tillatelse til utlegging av flytebrygge med betingelse om fjerning på svært kort 
varsel, så bør det kun fastsettes en symbolsk leie på kr. 500,- pr. år. 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå leiekontrakt på de betingelser som er nevnt i saksfremlegget. 
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/ Kommunestyret  
 
 
SØKNAD OM NAUSTTOMT  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune selger sjøhustomt til Kirsti og Trond Thomsen i Stongsundet på Sula, som omsøkt. 
Tomta begrenses til 150 m2 
Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom 
kjøper og selger. Dersom det ikke er igangsatt bygging på tomta innen 2 år etter vedtak om salg skal 
tomta tilbakeføres til kommunen. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Kirsti og Trond Thomsen, Hegra m/vedlegg, datert 17.10.2013 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Kirsti og Trond Thomsen eier en fritidsbolig på Sula og søker nå om å få kjøpe nausttomt. De søker om 
dispensasjon, men den tomta de nå har omsøkt ligger i et område som i arealplanen er avsatt til naustområde. 
Søknaden er oversendt Sula fiskarlag til uttalelse, men uttalelse er ennå ikke mottatt. Imidlertid har 
administrasjonen vært i muntlig kontakt med leder av fiskarlaget og de har ingen merknader og vil tilrå at 
søknaden imøtekommes. Det vil imidlertid bli oversendt skriftlig godkjenning fra fiskarlaget. 
 
Vurdering: 
 
Kirsti og Trond Thomsen har over lengre tid vært i kontakt med kommunen om kjøp av nausttomt. De tomter 
som tidligere har vært aktuelle har vært utenfor områder avsatt til naust eller at tomtene har vært vanskelig å 
bebygge. 
 
De søker nå om en tomt i Stongsundet og hvor arealbruken er avklart. Rådmannen vil derfor tilrå at Thomsen får 
kjøpe tomta som de søker om. Tomteprisen for sjøhustomter er tidligere fastsatt til kr. 20.000,- med tillegg av 
omkostninger. I og med at det er kommunen som betaler halvparten av omkostningene må denne kostnaden 
legges til tomteprisen dersom kommunen skal oppnå kr. 20.000,- i netto for selve tomta. Dette betyr at 
tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- med tillegg av halve kostnaden for omkostninger ved 
eiendomsoverdragelsen. Tomta avgrenses til 150 m2. 
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31/14 Formannskapet 18.02.2014 
 
 
HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN- OG 
REDNINGSVESENETS ORGANISERING OG RESSURSBRUK  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune tar fremlagt dokument «Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og 
redningsvesenets organisering og ressursbruk» til orientering.  
 
Frøya kommune registrerer at kommunene fortsatt skal ha hovedansvaret for å etablere og drifte landets 
brann- og redningstjeneste. Dette innebærer at det enkelte kommunestyre også må ha mest mulig reell 
styringsmyndighet over tjenesten og som en konsekvens av dette søke organiseringer som ivaretar dette 
perspektivet best mulig.  
 
Frøya kommune er komfortabel med dagens organisering av kommunens akuttberedskap ut i fra etatens 
håndtering av større og mindre hendelser. Kommunens brann- og redningstjeneste har gjennom tid 
dokumentert rask responstid, lokalkunnskap, lokalt lederskap og handlekraft ved sin tjenesteutførelse. 
Storbrannen på Frøya 29.01.2014 dokumenterte også fullt ut de lokale brann- og redningstjenestene 
evner å håndtere/ samvirke over kommunegrenser og faggrenser med andre brannvesen/ frivillige/ 
sivilforsvar/ politi/ Røde Kors/ militæret/ osv. 
 
Frøya kommune er videre klar over at opprettelse av større fagmiljø vil være fordelaktig innenfor 
delelement innenfor tjenesten som eksempelvis brannsyn hvor enkeltkommuner opererer med små 
deltidsstillinger. Videre har det vært ønskelig med et samarbeid for å ivareta spesielle 
beredskapsfunksjoner som eksempelvis forurensing. Kommunene i Sør-Trøndelag har løst dette behovet 
via etablering av samarbeidsorganet IUA- Sør-Trøndelag.  For å ivareta lokale/ regionale 
samarbeidsløsninger ytterligere har kommunene i Orkdalsregionen utarbeidet en fagrapport brann som 
foreslår en organisasjonsmodell som i langt større grad avveier geografi/ lokalkunnskap/ nærhet/ 
lokalpolitisk styring og behovet for større fagmiljøer/ effektivisering, enn fremlagt rapport fra den 
sentrale arbeidsgruppen. Denne samarbeidsløsningen omfatter 9 kommuner med til sammen 40.000 
innbyggere. 
 
Likedan er Frøya kommune redd for at en sentralisert tjeneste vil medføre økt byråkratisering av 
beslutningsprosesser og utløse uklare ansvarsforhold. Dette vil gi dårligere reell beredskap og motivasjon 
med den konsekvens at tjenestetilbudet og beredskap lokalt forvitres. I dette ligger også en fare for 
forringelse av det lokale engasjementet og idealismen/ dugnadsånden relatert til deltakelse i de lokale 
brann- og redningstjenestene.  
 
Ut i fra dette fraråder Frøya kommune at modell 1 blir innført for organisering av en fremtidig brann-  og 
redningstjeneste som foreslått av arbeidsgruppen. Frøya kommune ønsker heller vektlegging av modell 3 
men da under en klar forutsetning av at dette er en frivillig organisering som må vurderes og eventuelt 
vedtas i det enkelte kommunestyre.   
 
Vedtaket begrunnes i frykt for et sentralisert tjenestetilbud som forringer tjenestens innhold i 
distriktskommunene, økt byråkratisering av tjenesten, forringelse av lokalt engasjement, tap av 
lokalgeografisk kunnskap, redusert nærhet til hendelser, lengre responstid samt reduserte muligheter for 
Frøya kommunestyre til å styre tjenestens innhold etter lokale behov            
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Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Justis- beredskapsdepartementet sender på høring Rapport fra en nedsatt arbeidsgruppe som 
har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien). 
 
Utsendt høringsbrev er datert 13.12.2014 og høringsfristen er satt til 17. februar 2014.  
 
Frøya kommune har mottatt fra Justis- og beredskapsdepartementet følgende høringsbrev datert 13.12.2014:  
  
Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk 

 
Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og 
redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien). 
 
Justis- og beredskapsdepartementet ga 5.oktober 2012 Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og beredskap i oppdrag å opprette og lede en arbeidsgruppe som skulle utrede hvordan de 
samlede ressursene i brann- og redningsvesenet kan utnyttes best mulig, og i samhandling med andre 
beredskapsaktører. Arbeidsgruppens rapport ble levert til departementet 2.desember 2013. 
Hovedanbefalingen til arbeidsgruppen er å organisere brann- og redningsvesenene fylkesvis, slik at det blir 18 
eller 19enheter, avhengig av om Oslo og Akershus blir en felles enhet eller ikke. 
 
Rapporten, og to samfunnsøkonomiske analyser som arbeidsgruppen har innhentet, er tilgjengelig på Justis- og 
beredskapsdepartementets hjemmesider under høringer: www.regieringen.no/html?id=747757. 
 
En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Justis- og beredskapsdepartementet ber adressatene om å 
forelegge rapporten for berørte underliggende organer, foreninger eller organisasjoner på eget område, 
dersom disse ikke er oppført på listen. 
 
Departementet ønsker også å få informasjon om eventuelle andre aktører som bør få anledning til å uttale seg 
om rapporten. 
 
Høringsfrist er 17. februar 2014. 

 
Høringssvarene sendes fortrinnsvis på e-post til postmottak©.d.de.no, eventuelt som 
vanlig post til Justis- og beredskapsdepartementet, Rednings- og beredskapsavdelingen.  

 
Følgende anbefalinger fremkommer fra arbeidsgruppen 

 
ANBEFALING 
På bakgrunn av de vurderingene og analysene som er foretatt, anbefaler en samlet arbeidsgruppe modell 1 for 
organisering og dimensjonering av fremtidens brann- og redningsvesen og nødalarmeringstjenesten for brann. 
 
Modellen er fremtidsrettet, noe som har vært viktig for arbeidsgruppen, og den vil møte fremtidens utfordringer 
og samfunnets behov på en god måte. Arbeidsgruppen mener ny modell vil legge et bedre grunnlag for å kunne 
nå de nasjonale målene i st.meld. nr. 35 (2008–2009) Brannsikkerhet. Ved å etablere større og mer ensartede 
organisasjoner vil dette også bedre samvirke og samarbeid med andre aktører. Brann- og redningsvesenenes blir 
større og mer lik andre aktørers ansvarsområder. 
 
Arbeidsgruppen mener at større brann- og redningsvesen vil legge forholdene til rette for at de forbyggende 
oppgavene kan utføres mer målrettet og effektivt. Det vil bli større kompetansemiljøer, og den forebyggende 
aktiviteten kan systematiseres i større grad. 
De lokale behov for beredskapsordninger vil bli ivaretatt ved at krav om responstid innføres, og der innsatstiden 
blir det største elementet. Førsteinnsatsen vil medføre en lokal 
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tilhørighet, hvor lokalkunnskap blir ivaretatt, samtidig som de lokale ordningene kan systematiseres og 
samkjøres i mye større grad under felles ledelse. Arbeidsgruppen mener også at samarbeid om den lokale 
beredskapen i grenseområdene mellom de nye brann- og redningsvesenene vil bli bedre. 
 
Innføringen av Nødnett i alle kommunene og i brann- og redningsvesenene understøtter arbeidsgruppens 
anbefaling. Nødnett er et viktig verktøy for den kommunale brann- og redningsberedskapen fremover. 
 
Det regionale behovet for beredskapsordninger vil etter arbeidsgruppen mening bli bedre. Vurderingen av 
tilleggsinnsatsen, i form av mannskaper og utstyr, vil bli mer helhetlig og basert på bedre risikobetraktninger 
under felles ledelse. Tilleggsinnsatsen vil kunne bli plassert der risikoen og behovet er størst. Arbeidsgruppen 
ser likevel at modellen kan medføre utfordringer med tanke på tilstedeværelse i den kommunale forvaltning og 
kunnskap om lokale forhold hos administrasjon og ledelse. Som det fremgår av rapporten, har 
arbeidsgruppen sett det som viktig at brann- og redningsvesenet på en del områder involveres i de beslutninger 
kommunene fatter. Videre vil en regionalisering medføre en distanse til kommunene som eiere, slik at det kan bli 
en utfordring i forhold til formelle styringsprosesser. 
Arbeidsgruppen mener at dette kan kompenseres gjennom å ha funksjoner i brann- og redningsvesenene mot 
kommunene med særlige oppgaver for å ivareta dette. 
 
Arbeidsgruppen ser også at modellen kan innebære noen negative konsekvenser på grunn av de store geografiske 
avstandene i noen fylker. Dette kan motvirkes gjennom 
god ledelse, organisering og teknologi internt i brann- og redningsvesenet. 
 
Arbeidsgruppa har vurdert 3 ulike modeller for organisering av en fremtidig brann- og 
redningstjenesten.  
 
Modell 1 følger fylkesgrensene og innebærer at det blir 18-19 brann- og redningsvesen, avhengig av om Oslo og 
Akershus skal være selvstendige eller slås sammen. 
 
Modell 2 innebærer en organisering som skal dekke minst 100.000 innbyggere eller følge fylkesgrensene, 
modellen skal ikke komme i strid med allerede etablerte administrative grenser.  
 
Modell 3 innebærer en organisering som sikrer at et brann- og redningsvesen dekker minst 20 000 innbyggere.   
 
ARBEIDSGRUPPEN HAR FØLGENDE KOMMENTARER OM DIMENSJO NERING AV 
MODELLER FOR FREMTIDENS BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 
 
Gjennomgangen i del III av hvilke oppgaver arbeidsgruppen mener et fremtidig brann- og redningsvesen skal 
utføre, gir føringer for hvordan tjenestene bør organiseres, men også føringer for hva organisasjonen må fylles 
med av antall ansatte, utstyr og kompetanse. 
 
Lovkravene legger opp til en dimensjonering hvor det er de lokale forholdene og risikoene som må være 
førende, basert på de oppgavene som brann- og redningsvesenene skal utføre. Denne typen rammestyring gir 
reell handlefrihet og et utgangspunkt for en effektiv utnyttelse av resursene. 
 
Mulighetene for helhetsløsninger på tvers av etatsgrenser eller forvaltningsnivåer vil også kunne styrkes. På 
bakgrunn av de modellene for organisering som er analysert ovenfor, mener arbeidsgruppen at de nye brann- og 
redningsvesenene/kommunene i større grad enn i dag selv må kunne vurdere hvordan tjenesten skal 
dimensjoneres. Dette begrunnes med at modellene vil gi bedre faglige forutsetninger for dette. Likevel er 
arbeidsgruppen klar på at modell 3, som er en justering av dagens organisering, ikke i like stor grad gir de 
nødvendige forutsetningene. Modellen gir ikke gode nok rammer for å utvikle kompetanse og etablere 
kompetansemiljøer på flere av de oppgavene som arbeidsgruppen ser på som viktige for å kunne vurdere risiko 
og tiltak. Modell 1 og 2 vil i mye større grad sikre kompetanse og forståelse slik at behovet for ressurser 
synliggjøres, og slik at ressursene disponeres på en god og effektiv måte. 
 
Arbeidsgruppen legger i utgangspunktet til grunn at ressursene forblir uendret. Av mandatet fremkommer det at 
arbeidsgruppen skal komme med forslag til hvordan de samlede ressursene som brukes på dette området, kan 
utnyttes best mulig. 
 
Arbeidsgruppen ser det likevel som viktig å påpeke at friheten til selv å vurdere dimensjoneringen forutsetter at 
tjenesten tilføres tilstrekkelige ressurser. 
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Hovedprinsippet for finansiering av kommunesektoren er rammefinansiering, hvor kommunene i hovedsak 
finansieres gjennom frie inntekter. Kommunens utgifter til brann- og redningsvesenet dekkes av disse inntektene, 
bortsett fra feiertjenesten som dekkes gjennom gebyr. Det er ingen øremerkede tilskudd til denne typen tjeneste. 
 
Målkonflikt mellom forebygging, beredskap og økonomi er kjente utfordringer. Kommunene har en rekke krav 
om ytelser til befolkningen, og ytterligere krav i fremtiden, særlig på helseområdet, vil kunne aktualisere dette i 
enda større grad. Dette vil kunne medføre enda større fokus på å gjøre tjenestene mer kostnadseffektive. 
 
HVORDAN KOMMUNENE KAN SAMARBEIDE 
Arbeidsgruppen har også presisert at den ikke vil komme med betraktninger om hvilken måte kommunene skal 
samarbeide på. Dette er i utgangspunktet opp til kommunene selv å avgjøre. 
Likevel vil arbeidsgruppen fremheve at det i kommuneloven kapittel 5, 5A og 5B er regulert tre modeller for 
interkommunalt samarbeid. Dette er samarbeid etter kommuneloven § 27, vertkommunesamarbeid og samarbeid 
i samkommune. Arbeidsgruppen vil derfor anbefale at det foretas en gjennomgang av aktuelle typer samarbeid 
både etter kommuneloven og IKS-loven, som hjelp for kommunene ved deres valg av samarbeidsløsninger. 
 
Vurdering: 
 
Saksbehandler velger ikke å vedlegge dokumentasjonen utredninger men henviser til Justis- og 
beredskapsdepartementets hjemmesider under høringer: www.regieringen.no/html?id=747757    
 
Dette grunnet mengden utredninger/ dokumenter som følger saken. Saksbehandler vil allikevel betone den korte 
høringsfristen, utsendt høringsdokument er datert 17.12.2013 med satt frist 17. 02. 2014 på en sak som har så 
vidt vidtrekkende konsekvenser for kommunenes tjenesteproduksjon, samt selvsagt også for sikkerheten for 
befolkningen i hele KommuneNorge. 
 
Mandatet arbeidsgruppa er tildelt åpner ikke for flytting av ansvaret for å etablere og drifte brann- og 
redningsvesenet. Oppgavene skal dermed fortsatt være et kommunalt ansvar og for en kommunal tjeneste 
som skal forebygge og håndtere hendelser, er det etter saksbehandlers mening viktig at tiltakene er best 
mulig lokalt forankret og samtidig basert på lokale forhold. Dette spesielt i fylker med store avstander og 
geografiske forskjeller. 
 
Med basis i den fremtidige ansvarsfordelingen må også en fremtidig organisering av brann- og redningstjenesten 
føles komfortabel for kommunens høyeste politiske nivå. Med fortsatt ansvar for egne innbyggeres 
personsikkerhet innenfor kommunegrensene, må politisk nivå etter saksbehandlers mening ha den reelle 
styringsmyndigheten relatert til tjenesten. Med ansvaret må også myndigheten følges. Politisk nivå må selv 
vurdere hvorvidt de interkommunale samarbeidene kommunen i dag deltar i gir tilstrekkelig direkte 
styringsmuligheter for Frøya kommune rent politisk.  
 
Saksbehandler er fullt ut klar over at kompetanse er en nøkkelfaktor innenfor det meste av kommunenes 
tjenesteproduksjon, dette gjelder ikke minst innenfor brann- og redningstjenesten. Første bud for å kunne få 
tilført denne kunnskapen er utdanning og det er en kjent sak at lokale brannvesen har store problemer med å få 
tildelt utdanningsplasser ved Norges Brannskole grunnet begrensninger i kapasitet. Drift av brannskolen er et 
ansvar som et tillagt departementet som har videredelegert opplæringsansvaret til Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og beredskap. At man sentralt etterlyser bedret kompetanse i lokale brannvesen når 
utdanningen som sentrale myndigheter har ansvaret for ikke fyller behovene, synes merksnodig på 
saksbehandler.  
 
Samling av kompetanse for å skape fagmiljøer var også en tematikk under utredningen «Samarbeid i 
Orkdalsregionen – fagrapport brann». Det ligger en klar begrensning i «ensomme» stillinger med plikt til også å 
iverksette tiltak mot egen arbeidsgiver dersom tilstanden i kommunens egne særskilte brannobjekt ikke har 
ønsket standard. I fagrapport brann lå det innebakt et løsningskonsept for økt kompetanse med et regionalt 
samarbeidstilsnitt som samtidig tok opp i seg nærhet til kundeporteføljen og den enkelte kommunens politiske 
nivå. Et konsept som skissert i utredning Orkdalsregionen er etter saksbehandlers mening bedre tilrettelagt for 
vår region enn et stort brannvesen med tyngdepunkt Trondheim. Kundegrunnlaget i konstellasjon 
orkdalsregionen ble definert til ca. 40.000 innbyggere.  
  
Saksbehandler har registrert omorganisering av flere sentrale tjenester i de senere år, mest nærliggende i forhold 
til Brann- og redningstjenesten er politireformen. Undertegnede har registrert hvorledes politiet gjennom tid har 
tappet distriktene for kapasitet med de konsekvenser dette har hatt. Det synes som om det ligger en automatikk 
ved omorganisering at tjenester sentraliseres med konsekvens nedbygging og nedtrapping av tjenestetilbudet i 
distriktskommuner. Dersom spesielt store og dominerende kommuner i et fylke, jfr. Sør- Trøndelag, er 
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deltakende i et slikt samarbeid er saksbehandler redd for at også brann- og redningstjenesten blir sentralisert ut 
over det som betraktes som nødvendig sett ut i fra en distriktskommunes ståsted. I dag er utvilsomt brann- og 
redningstjenesten i kommunene den akuttinstansen sammen med helse som nyter størst tillit i befolkningen, 
hvilket begrunnes både i definerte utrykningstider samt håndtering av hendelser. Politiet som akuttinstans har en 
vei å gå før tilliten kommer på samme nivå som hos de øvrige akuttinstansene. Saksbehandler er derfor redd for 
å iverksette nye store reformer innenfor beredskapen før pågående reformer er avsluttet, jfr. politireformen 
Videre er saksbehandler skeptisk til å skille forebyggende avdeling fra akuttberedskapen hvilket har som 
konsekvens at det lokale brannvesenet tappes for ytterligere fagkompetanse via sentralisering av denne 
spesifikke tjenesten. 
 
Saksbehandler registrerer at fremlagt rapport omtaler mannskapsstyrken som deltidsansatte og ikke frivillige 
mannskaper, hvilket formelt sett helt sikkert er helt korrekt benevnelse. Dog, det er vel ingen tvil om de fleste 
som er i Frøya kommunes utrykningsstyrke er deltakende primært ut i fra ideelt grunnlag og ikke grunnet store 
lønnsutbetalinger. Den lokale forankring og idealisme som ligger nedfelt i dagens mannskapsstyrke er etter 
saksbehandlers mening lettest å videreføre internt på Frøya/ Hitra innen en lokal setting, kontra et sentralt 
konsept med utspring i en sentral organisasjon definert for vår del til Trondheim. 
 
Den siste større hendelsen i regionen, dvs. storbrannen på Frøya, viste med all tydelighet at brannmiljøet/ 
politiet/ frivilligheten/ innbyggerne/ sivilforsvaret/ kommunene/ nabokommuner/ røde kors/ HV og det enkelte 
brannvesen sammen trer inn i situasjonene og yter den innsats som situasjonene betinger og krever ved 
akutthendelser. Samtidig er det slik at det er de lokale kjentfolkene som utøver ansvaret ved hendelser, dvs. uten 
hensynstakende til noen overprøvende instans som sitter fjernt fra hendelsen og er uten lokal kunnskap. Denne 
lokale forankringen stimulerer til ekstra ytelser ved behov. Ut i fra denne refleksjonen kombinert med 
erfaringene fra den store Frøya-brannen kan ikke saksbehandler se at en større organisasjon vil bedre samvirket 
og samarbeidet med andre deltakende aktører, slik som det påstås i rapporten. Politisk nivå utfordres derfor 
spesielt til å vurdere akkurat dette elementet.  
 
Brann- og redningstjenesten har et absolutt krav til innsatstid på henholdsvis 10 minutter til noen særskilte 
brannobjekter eller områder, og 20 minutter til de øvrige delene av tettstedet. Ut over dette er det krav om at 
innsatstiden ikke bør overstige 30 minutter. Innsatstid dekker imidlertid bare tiden fra styrken er alarmert og til 
den er på stedet. Fordelen ved å ha et tidskrav i brann- og redningstjenesten er at befolkningen og nødstilte har 
en forutsigbar ramme for når de kan få hjelp. Samtidig er det slik at også nødvendig kompetanse stilles til 
disposisjon lokalt innenfor den samme tidsramme, via utrykningslederne. Det hjelper ikke med økt kompetanse 
på enkeltpersoner dersom denne kompetansen ikke er lokalt tilgjengelig ved hendelser. Videre er det slik at 
dersom det ønskes spesielle situasjonsbetingede tiltak etablert på enkeltområder i kommunen er dette lett 
gjennomførbart for lokalpolitisk nivå med dagens struktur og organisering av brannvesenet, dette vil neppe være 
like enkelt ved en større enhet som omfatter hele Sør-Trøndelag.  
 
Nærhet, lokalkunnskap, stor innsatsstyrke, lokalt lederskap samt rask respons ved hendelser er suksesskriterier 
ved større og mindre hendelser etter saksbehandlers mening. Et sentralisert brannvesen med større grad av 
heltidspersonell vil sannsynligvis gi effektiviseringsgevinster, høyere kompetanse hos den enkelte yrkesutøver 
samt gi bedre fagmiljø. Men det er uansett et poeng atter å understreke behovet for nærhet ved akutte hendelser 
og at beslutninger tas lokalt uten at disse beslutningene trengs sanksjonering før effektuering av en ledelse med 
beliggenhet utenfor den rammede kommunen. Endrede beslutningsprosedyrer kan i verste tilfelle medføre økt 
tidsforbruk før handling. Etter saksbehandlers mening ivaretar utarbeidet rapport om brannsamarbeidet i 
Orkdalsregionen bedre begge disse elementene, enn arbeidsgruppens framlagte høringsdokumenter. I dette ligger 
at avveiningene mellom nærhet/ lokalkunnskap/ innsatsstyrke/ geografiske forhold stilt opp i mot behovet for 
tilført/økt kompetanse, effektivisering og rasjonalisering betraktes av saksbehandler å være mer reflektert og 
ivaretatt i konseptet fremlagt av Orkdalsregionen, enn i arbeidsgruppa utredning. 
 
Ut i fra dette kan ikke saksbehandler se at Frøya kommune er tjent med et felles brann- og redningskorps som 
skissert i anbefalingen fra arbeidsgruppen. Lokale brannvesen har gjennom tid dokumentert sin berettigelse og 
handlekraft. Den senere tids uheldige håndtering av hendelser i akuttberedskapen nasjonalt har heller primært 
relatert seg til andre instanser enn brannvesene og disse instansenes sin ledelsesproblematikk. Det kan derfor, 
etter saksbehandlers mening, heller være relevant med en gjennomgang av den sentralt ansvarsplasserte 
akuttberedskapen enn den lokalt forankrede. Dog ses et behov for å plassere spesielle redningstjenester i større 
brann- og redningsenheter, slik som eksempelvis ansvar i forbindelse med spesielle utslipp samt slukking av 
brann i skip.  
 
På denne bakgrunnen fremmes saken for politisk behandling.  
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TREPARTSSAMARBEID MELLOM FRØYA, TRONDHEIM OG HITRA KOMMUNER  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune vedtar å formalisere en samarbeidsavtale mellom de tre kommuner basert på en 
intensjonsavtale undertegnet av kommunene 1. august 2013.  
 
Rådmennene i Frøya, Hitra og Trondheim kommune gis fullmakt til å organisere samarbeidet, samt 
konkretisere samarbeidsområdene. 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
Under årets Aqua Nor messen i Trondheim Spektrum i 2013 samarbeidet Frøya, Hitra og Trondheim kommuner 
om en felles stand og under felles markedsføring og budskap. Dette var første gang Hitra kommune deltok i 
samarbeidet. Første fellesstand mellom Frøya og Trondheim kommuner ble gjennomført under Aqua Nor i 2011. 
Under første dag av matfestivalen i 2013 ble en intensjonsavtale mellom Frøya, Hitra og Trondheim undertegnet.  
 
Det foreligger nå et ønske fra de tre kommunene om å videreføre intensjonsavtalen gjennom et samarbeid kalt 
trepartssamarbeidet. Denne saken er utarbeidet i felleskap mellom rådmennene i Frøya, Hitra og Trondheim 
kommuner og te likelydende saker fremmes i kommunene.  
 
Bakgrunn for arbeidets og dets innhold.  
Trondheim kommune som storby og regionsenter i Trøndelag, og Frøya og Hitra kommuner som innovative 
distriktskommuner i vekst, ønsker å videreføre et gjensidig, forpliktende og langsiktig samarbeid innen utvalgte 
områder. Felles for kommunene er en sterk utvikling i folketall primært gjennom arbeidsinnvandring, og et solid 
og innovativt næringsliv som er eksportrettet og som har behov for kompetanse.  
 
Det blir stadig viktigere å posisjonere Frøya, Hitra og Trondheim kommuner, og regionen som ledende innen 
marin sektor, i konkurranse med andre regioner i Norge. En viktig del av prosjektet vil være å videreutvikle 
samarbeidet som er igangsatt i tilknytning til mat, fiskeri og oppdrettsmessen i Trondheim, og synliggjøre den 
gjensidige avhengigheten mellom fiskeri- og havbrukskommunene Frøya, Hitra og landsdelshovedstaden 
Trondheim som messeby. Videre er det viktig å arbeide videre med utvikling av kulturnæringer så vel som 
nyetableringer innen marin sektor. For å følge opp den positive utviklingen i havbruksnæringen og annen 
industri trenger vi både norsk og utenlandsk arbeidskraft. Med tanke på at ovennevnte intensjonsavtale er meget 
ambisiøs i forhold til aktiviteter og de ressurser som det er realistisk å sette inn, vil vi i første omgang 
konsentrere oss om følgende utvalgte områder for Trepartssamarbeidet:  
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1. Posisjonere regionen og kommunene som hovedsete for norsk marin næring, gjennom felles stand og 
profilering på mat-, fiskeri-, og havbruksmessen i Trondheim. Norges fremste region for utvikling av 
sjømatnæringen kan også synliggjøres på andre arenaer der det er mulig å framheve havbrukskommunene Frøya, 
Hitra og messebyen Trondheim.  
 
2. Forsterke samspillet mellom næringsliv, kultur-, og kunnskaps- og kompetanseinstitusjoner med spesielt fokus 
på Kultur- og Kompetansesenteret på Frøya, og Ægir – norsk havbruksmuseum på Hitra, og lignende kultur- og 
kompetanseinstitusjoner i landsdelshovedstaden Trondheim. Dette bedrer mulighetene for både kulturbasert og 
marin næringsutvikling.  
 
3. Opprette samarbeid om rekruttering av norsk og utenlandsk arbeidskraft som er optimal for kommunens 
økonomi, og som samtidig dekker næringslivets behov for riktig kompetanse. Det vil bli lagt til rette for familier 
med tiltak som sikrer boligtilbud, språkopplæring, integrering og inkludering.  
 
4. Den planmessige jobbingen som knytter seg til dette trepartssamarbeidet, må søkes best mulig avstemt med 
andre relevante interkommunale/regionale næringsplaner, herunder slike planer for Trondheims- og 
Orkdalsregionen.  
 
Partene har som strategi å utvikle og gjennomføre tiltak gjennom et operativt samarbeid innenfor de nevnte 
områdene. Trepartssamarbeidet mellom Frøya, Hitra og Trondheim kommuner kan startes 1. mars 2014, og 
videreføres fra år til år, så lenge ingen av kommunene har sagt opp sin deltagelse. Dette må i så fall gjøres 
skriftlig innen 30. september det forutgående år.  
I et felles formannskapsmøte for Frøya, Hitra og Trondheim i januar 2014 kom følgende innspill for viktig saker 
eller tiltak trepartssamarbeidet kan ha fokus på: 
 

• Etablere et forum for dialog hvor lokale politikere fra kommunene i trepartssamarbeidet kan møte 
sentrale politikere. 

• Ordførerne ønsker kontakt med alle næringsaktører for kunnskapsoverføring og kunnskapsdeling.  
• Arrangere et årlig «toppmøte» med de største næringsaktørene. Målsettingen er å posisjonere seg 

ovenfor både Stortingspolitikere og Regjering. Det foreslås at første «toppmøte» arrangeres i mai 2014.  
• Holde fokus på den store produksjonen som skjer i øyregionen og fokusere på hvordan beholde 

arbeidskraft- og arbeidsinnvandring.  
• Følgende fokusområder ble også nevnt i felles formannskapsmøte: samle alle interessenter rundt laks, 

egne ungdommer, matproduksjon, bruk av naturen, fiskerinæringen og vedlikehold av veier.  
 

Vurdering:  
 
Samarbeidet innenfor disse områdene vil styrke kommunene, profilere regionen og oppnå en økt satsing innen 
marin næringsutvikling og kulturliv. Andre områder, som truisme, kan senre bli tatt inn i prosjektet. 
Landsdelshovedstaden og øykommunene er gjensidig avhengig av et tett samarbeid for å lykkes med dette.  
 
For Frøya og Hitra kommuner er det et gunstig tidspunkt å bli med i Trepartssamarbeidet. Frøya og Hitra er 
suksessrike distriktskommuner med en spennende framtid, som har mye å tilby. Begge har et næringsliv i solid 
utvikling og betydelig arbeidsinnvandring. Det planlagte kultur- og kompetansesenteret på Frøya gir mulighet for 
å etablere tyngre kunnskapsmiljøer i øyregionen. Det samme kan sier om Ægir – norsk havbruksmuseum. 
Øyregionen er avhengig av Trondheim som en viktig medspiller.  
 
Trondheim kommune ønsker å bidra til samfunnsutvikling i hele regionen. Frøya og Hitra kommuner er i stand 
til å bidra konstruktivt for og nå en slik målsetting. Trepartssamarbeidet skal ikke komme i stedet for den øvrige 
samhandling Trondheim kommune har med Trondheimsregionen og Trøndelag for øvrig, men kommer i tillegg 
med et betydelig potensiale. Tilsvarende gjelder også for samhandlingen som Frøya og Hitra har med 
Orkdalsregionen og andre kommuner. Det er viktig at partene innfaser Trepartssamarbeidet i forhold til 
eksisterende samarbeidsfora og andre gjeldende satsinger.  
Organisering 
Kommunene forplikter seg til å avsette en tilstrekkelig stillingsressurs for gjennomføring av 
Trepartssamarbeidet. I tillegg setter kommunene av minimum kr. 50 000,- for direkte utlegg, i tillegg til 
kommunens kostnader for deltagelse på Oi Trøndersk Matfestival, Nor-Fishing og Aqua Nor. 
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Trepartssamarbeidet kan eventuelt også utløse offentlige midler fra Fylkeskommunen eller andre etater. En 
eventuell slik finansiering vil komme i tillegg til ressurser beskrevet ovenfor.  
 
Konklusjon: Rådmannen i Frøya kommune anbefaler formannskapet å formalisere avtalen mellom de tre 
kommunene basert på intensjonsavtalen.  
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SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - TILRETTELEGGING AV D RIFT VED FRØYA 
KULTUR OG KOMPETANSESENTER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Søknaden fra Prosjekt Frøya kultur og kompetansesenter avslås. Bakgrunnen for dette 
er at omsøkte prosjekt vurderes som en kommunal driftsoppgave, og er derfor ikke støtteberettiget ut fra 
retningslinjene til det kommunale næringsfondet. 
 
Vedlegg: 
 
1. Søknad fra Prosjekt Frøya kultur og kompetansesenter, datert 16.1.2013. 
2. Uttalelse fra Økonomisjef i Frøya kommune, datert 5.6.2013. 
3. Vedtak FSKsak 107/13. 
 
Saksopplysninger:   
 
Denne søknaden ble lagt fram for behandling i Formannskapets møte 26.06.2013, med følgende forslag til 
innstilling fra Rådmannen: 
«Søknaden fra Prosjekt Frøya kultur og kompetansesenter avslås. Bakgrunnen for dette 
er at omsøkte prosjekt vurderes som en kommunal driftsoppgave, og er derfor ikke støtteberettiget ut fra 
retningslinjene til det kommunale næringsfondet.» 
 
Formannskapet fattet følgende vedtak i møtet: 
«Saken utsettes og sendes tilbake for ny vurdering.» 
 
Søknaden: 
Prosjektdirektør for Frøya Kultur og Kompetansesenter Svein Jarle Midtøy, har sendt inn en søknad til det 
kommunale næringsfondet. Det søkes om tilskudd til totalt 11 ulike tiltak/ 
prosjekter som inngår i prosjektets utviklingskostnader for 2013: 
�Kjøp tjeneste NTNU v/ Senter for bygdeforskning – KomOpp pakke C1 skarv, natur 
og vern, nivå 2 for utførelse mai 2013. Kr. 685 000 eks. mva. 
�Kjøp tjeneste Frøya Film og Bilder ANS – redigering av råmaterial helikopterfilming 
av mai 2013 klargjort innen høst 2013. Kr. 100 000,- eks. mva. 
�Kjøp tjeneste NTNU v/ Institutt for kommunikasjon – utvikling kringkaster for 
sending filmer på digitale visningsplattformer høst 2013. Kr. 200 000 eks. mva. 
�Kjøp tjeneste NTNU v/ Geografisk institutt – samfunnsprosjekt – senter som motor 
for samfunnsutvikling start februar 2013 sammen med Distriktssenteret. Kr. 200 000 
eks. mva. 
�Kjøp tjeneste Vindfang AS – utvikling av profil- og designprogram, trykksaker, 
profileringsmateriell, hjemmeside løpende i 2013. Kr. 250 000 eks. mva. 
�Kjøp tjeneste Trøndersk Kystkompetanse AS – innleie støttepersonell til 
informasjonsarbeid, tilretteleggingsarbeid med mer i 2013. Kr. 200 000 eks. mva. 
�Kjøp tjeneste Frøya Hotell AS – møter og servering i fm. Prosjektutvikling i 2013. 
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Kr. 75 000,- eks. mva. 
�Kjøp tjeneste Frøya Charterbåt – tilbringertjenester i fm folkemøter og 
innbyggerdialog i 2013. Kr. 75 000,- eks. mva. 
�Kjøp tjeneste Frøya.no – klikker for perioden 2013 iht. samfunnsinformasjon om 
prosjekt. Kr. 70 000,- eks. mva. 
�Kjøp tjeneste Hitra–Frøya.no – klikker for perioden 2013 iht. samfunnsinformasjon 
om prosjekt. Kr. 70 000,- eks. mva. 
�Prosjektutviklingskostnader – administrasjon, reisekostnader og studietur i hele 
2013. Kr. 250 000,- eks. mva. 
 
Det søkes om totalt kr. 2 175 000 eks. mva. i tilskudd fra Frøya kommunale næringsfond for å dekke deler av 
prosjektets utviklingskostnader i 2013. 
 
Søker gjør oppmerksom på at mange av ovenstående aktiviteter er følgekostnader knyttet til 
operasjonalisering av allerede innkjøpte KomOpp pakker for kr. 2 700 000,-. Videre gjøres det oppmerksom på 
at det arbeides mot det private næringsliv iht. finansiering av utvikling, 
testing, innkjøp og montering av visningsplattformer og visningsstasjoner i ca. 
størrelsesorden kr 2 000 000,-. Privat næringsliv har allerede bidratt med tilskudd på kr. 
2 700 000 til KomOpp rom og tekniske løsninger (Vedlegg 1). 
 
Vurdering: 
 
På bakgrunn av formannskapets vedtak i juni 2013, har saken blitt vurdert på nytt av rådmann, økonomisjef og 
saksbehandler. Rådmannen kan ikke se noen forhold som endrer på den vurderingen som ble gjort under forrige 
behandling av søknaden. Rådmannen velger derfor å holde fast ved sin oppfatning om at omsøkte prosjekt faller 
innenfor kommunens ordinære driftsoppgaver. 
 
I de lokale retningslinjene til fondet står det helt klart at: «det ikke kan gis tilskudd til drift. Dette gjelder også 
finansiering av kommunens ordinære oppgaver innenfor næringsutviklingsarbeid.” I tildelingsbrevet fra Sør-
Trøndelag fylkeskommune står 
det også at: ”Midlene skal ikke brukes til å finansiere investeringer i/ eller ordinær drift og 
vedlikehold av statlig, fylkeskommunal eller kommunal velferdsproduksjon og offentlig 
forvaltnings- eller forretningsvirksomhet”. 
 
På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på nytt om at søknaden fra Prosjekt Frøya kultur og kompetansesenter 
avslås. Bakgrunnen for dette er at omsøkte prosjekt vurderes som en kommunal driftsoppgave, og er derfor ikke 
støtteberettiget ut fra retningslinjene til det kommunale næringsfondet. 
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BAUTA PÅ TITRAN - RENOVERING - NY BEHANDLING  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune bevilger kr. 297 000 til renovering av bautaen på Titran. Kostnadene dekkes ved bruk 
av ubundet investeringsfond kto. 253080010.  Bidrag fra Fiskarlaget Midt-Norge på kr. 50 000 kreves 
utbetalt når oppussingen er gjennomført. 
Frøya kommune ønsker at eiendommen og Titran monumentet overdras fra Fiskarlaget Midt-Norge til 
Frøya kommune og ber om at rådmannen gjennomfører denne overdragelsen. 
 
Vedlegg: 
 
Juridisk notat 
Styrevedtak i Fiskarlaget Midt- Norge 
 
Saksopplysninger:   
 
Etter oppslag i media samt henvendelser fra beboere på Titran ble Frøya kommune kjent at bautaen til minne om 
Titranulykken var i dårlig forfatning og hadde et sterkt behov for renovering.  
 
Det ble da tatt kontakt med kirkekontoret for å høre om de hadde kjennskap til saken. Det ble opplyst at Frøya 
kirkelige fellesråd hadde mottatt et tilbud på renovering i forbindelse med markeringen av 100 års jubileet for 
Titran kapell i 2012. Dette tilbudet beløp seg på kr. 80 000 eks.moms. Metoden besto i syrevask og sandblåsing, 
fellesrådet takket nei på grunn av manglende midler. 
 
Rådmannen fikk kopi av fellesrådets tilbud på renovering, men valgte å ta kontakt med Fylkesarkiolog Kristian 
Pettersen i fylkeskommunen for å høre om han hadde erfaringer fra lignende tilfeller. Det ble derfra anbefalt å ta 
kontakt med Vitenskapsmuseet som tidligere hadde bistått fylkeskommunen i renovering av to bautaer. 
 
Det ble tatt kontakt med Vitenskapsmuseet konserveringslaboratoriet ved Seksjon for arkeologi som ba om 
bilder av bautaen og moseangrepene. Dette ble gjort og samtidig opplyst steinart. Samtidig ble det antydet at 
syrevask og sandblåsing virket dramatisk og kunne forverre problemene med forvitring fremover. 
 
Det ble videre anbefalt å ta kontakt med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) v/fagleder da det var 
der ekspertisen innen steinhugging og steinkonservering i Norge lå. 
 
Fagleder ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider var også skeptisk til tidligere foreslåtte metode men var 
positiv til å se på saken og 28. november kom to personer til Titran på befaring. På bakgrunn av befaringen 
mottok kommunen en tilstandsvurdering datert 6.12.2103.  
 
Rådmannen tok da umiddelbart kontakt med NDR og ba om en kostnadsberegning om de hadde mulighet til å ta 
oppdraget. Det viser seg at arbeidene er omfattende og at det vil ta inntil 360 timer til å utføre jobben, da fordelt 
på to personer. 
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Kostnadsoverslag for restaurering av bautaen på Titran ble mottatt 7.1.2014 og viser en total kostnad på kr. 
297 000. NDR er i utgangspunktet interessert i å utføre dette arbeidet, men tar forbehold om kapasitet til å utføre 
oppgaven kommende sommer. 
 
Her må det også vurderes om dette arbeidet er av et slikt omfang at det må legges ut på offentlig anbud, selv om 
det ikke er mange firma som innehar den nødvendige kompetansen. 
 
Bautaen på Titran samt grunnen den står på er ifølge grunnboka Fiskarlaget Midt-Norges eiendom,. Ut fra 
opplysninger i grunnboka, skjøte samt skylddelingsforretning av 5. august 1949 er det ingen tvil om at 
eiendommen samt minnesmerke tilhører Fiskarlaget Midt-Norge. 
 
Fiskarlaget har i sitt styremøte 6.2.2014 tilbudt Frøya kommune å overdra eiendommen og Titran monumentet til 
kommunen vederlagsfritt. Forutsetningen er at Frøya kommune tar på seg ansvaret for alt vedlikehold av 
eiendommen og monumentet for all femtid. 
 
Rådmannen har i forbindelse med finansiering av arbeidene også vært i kontakt med Fiskarlaget Midt-Norge 
som har vedtatt å bidra med kr. 50 000 til dette arbeidet. Pengene vil bli utbetalt når fiskarlaget har mottatt 
dokumentasjon på at oppussingen er gjennomført. 
 
Vurdering: 
 
Den 17. juni 1949 ble det 5 meter høye monumentet reist på Titran til minne om 142 fiskere fra hele Midt-Norge 
som omkom natt til 14. oktober 1899. 
Dagen etter markeringen skrev avisen Nidaros at avdukingen var en gripende høytidelighet der ca 5000 
mennesker fra hele kysten var samlet. 
 
Bautaen er laget av den kjente billedhuggeren Kristofer Leirdal. 
 
Rådmannen viser til rapporten fra NDR som viser at behovet for renovering av bautaen er nødvendig og bør 
gjennomføres så snart som mulig. Selv om eiendomsforholdene er uklare mener rådmannen at kommunen har et 
ansvar for at minnesmerker og bautaer holdes i hevd og anbefaler derfor at Frøya kommune tar kostnaden og 
søker andre samarbeidspartnere i forhold til medfinansiering i ettertid. 
 
Bautaen på Titran har stor betydning for stedet, kommunen og hele kysten og derfor bør dette arbeidet komme i 
gang så raskt som mulig. Frøya kommune har allerede sendt forespørsel til NDR om når arbeidene eventuelt kan 
igangsettes, men dette er ikke avklart enda.  
 
Frøya kommune bør etter rådmannens vurdering akseptere tilbudet fra Fiskarlaget Midt-Norge om en 
vederlagsfri overdragelse av eiendom og minnesmerke.  
 
Det kan her nevnes at til høsten er det 115 år siden den tragiske ulykka utenfor fiskeværet. 
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EIERSKAPSMELDING FRØYA KOMMUNE 2013  
 
 
Innstilling: 
 
1. Frøya kommunestyre vedtar eiermeldingen slik den er framlagt. 
2. Frøya kommunestyre vedtar at selskapsstrategien i eiermeldingen legges til grunn ved vurdering av 

etablering i nye selskaper og som grunnlag for årlig ettermelding. 
3. Utøvelse av eierstyring skjer gjennom de anbefalinger som ligger i eiermeldingen og kommunestyret 

vedtar at årlig eiermøte gjennomføres etter en nærmere fastsatt plan. 
4. Frøya kommunestyre tar regnskap for 2012 fra selskaper med kommunalt eierskap til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Eierskapsmelding for Frøya kommune 2013 

  
Saksopplysninger:   
 
Kommunestyret i Frøya kommune gjorde i sak 70/13 den 20.06.2013 følgende vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar fremlagt forslag til eierskapsstrategi for Frøya kommune. 
2. Det opprettes et utvalg på 3 personer som ferdigstiller eierskapsmelding for Frøya kommune. Utvalget 

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

3. Eierskapsmelding ferdigstilles innen 1.10.2013 og fremlegges for politisk behandling i oktober 2013. 
 
Eierskapsmeldingen som legges fram er bygd opp i forhold til de eierskap Frøya kommune har i ulike typer 
selskaper. Oversiktene er delt inn i de ulike typer selskap eierskapet omfatter. 
Eiermeldingen inneholder de momenter som er anbefalt av i tilrådningen fra kommunaldepartementet, og som 
dannet grunnlaget for vedtaket i KS sak 70/13. I tillegg er det utarbeidet en oversikt over de ulike selskapene 
Frøya kommune har eierskap, og opplysningene er utarbeidet over samme mal for alle selskap. Alle 
opplysningene er ikke like omfattende for alle selskap, men det har vært et mål å gjøre disse så omfattende at de 
dekker kommunestyrets behov for å vurdere selskapet og for å gjøre de nødvendige vedtak. 
 
Eiermeldingen er i utgangspunktet et dokument som setter rammer for kommunestyrets eierstrategier og for 
utøvelsen av eierstyringen. I tillegg må dokumentet kunne ses i som en veiledning for styremedlemmer og 
medlemmer i generalforsamling/representantskap.  
 
Eiermeldingen bør behandles en gang hver kommunestyreperiode, mens selskapsoversikten behandles årlig, der 
økonomiske opplysninger oppdateres. 
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Vurdering: 
 
Den framlagte eiermelding må ses i lys av at det er første gang et slikt dokument er laget i Frøya kommune. 
Dokumentet kunne vært utarbeidet i bredere eller mindre omfang, men arbeidsutvalget har vurdert utarbeidelsen 
som et greit utgangspunkt eller førsteutgave. 
 
Det vesentlige er at kommunestyret gis et grunnlag for beviste strategier i forhold til sine selskaper, både de man 
allerede har eierskap i og ikke minst ved etablering av nye eierskap, Eierstrategien framkommer i meldingens 
kapittel 2.6. For gjeldende selskaper er det viktig at den årlige eiermeldingen foreligger og blir fremlagt for 
kommunestyret. Dette skjer ved at det utarbeides oppdaterte meldinger for det enkelte selskap. 
 
I kapittel 2.5 framkommer hvordan eierstyringen skal utøves. 
 
Utvalget vil peke på årlige eiermøter, som er en av de viktigste styringsbegrep kommunestyret kan utøve. 
Gjennom slike møter vil dialogen mellom selskapet og eier gi informasjon og mulighet for å ivareta kommunens 
eierinteresser og eierstrategi. 
 
I oversiktene for det enkelte selskap er det foretatt en vurdering av selskapene med bakgrunn i den informasjon 
som foreligger, samt ut fra en totalkunnskap om de ulike selskapene og hvorfor kommunen har eierskap. 
Eierskapet i flere av selskapene er etablert for mange år siden og hensikten med eierskapet kan ha endret seg. 
Det vises her til rapportene vedrørende de ulike selskaper. Et ledd i utarbeidelsen er å framskaffe bevisstheten i 
forhold til framtidige selskap, hvilke selskap vi skal delta i og på hvilken måte. 
 
Interkommunalt samarbeid kan i dag etableres på frivillig grunnlag etter nærmere avtale mellom to eller flere 
kommuner. Samarbeidet kan etableres med hjemmel i flere lover og formålet med samarbeidet er avgjørende for 
hvilken samarbeidsmodell som bør velges. I ethvert samarbeid må kommunen gi fra seg noe av sin direkte 
myndighet/innflytelse til de samarbeidende organer. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre et samarbeid. 
Jo mer selvstendig et samarbeid kan opptre, dess mer indirekte er den folkevalgte styringen og kontrollen. 
Derfor er det i begrenset grad mulighet til å delegere lovpålagte oppgaver som innebærer offentlig 
myndighetsutøvelse til ulike selskapsformer. 
 
Eiermeldingen legges med dette fram i et samlet dokument. I oversikten framkommer vurderinger av de ulike 
selskap som kommunestyret som eier må vurdere og eventuelt vedta endringer i forhold til dagens eierskap. 
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NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 20 14  
 
 
Innstilling: 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Vedlegg: 
 
(Regler sendes ut i egen email) 
 
Saksopplysninger:   
 
Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner var inntil 31.12.2013 tilsluttet 
Pensjonsordningen for folkevalgte i KLP. Denne tilsvarer kommunens pensjonsordning for ansatte, med 
særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder 
er 65 år. Fra 1. januar 2014 opphørte denne pensjonsordning og det må velges en ny pensjonsordning for de 
folkevalgte. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som tredde i kraft 
1. januar 2014. 
 
Senest innen utgangen av mars 2014 må kommunen beslutte hvilken pensjonsordning som skal gjelde for 
de folkevalgte fra 1. januar 2014. 
 
Kommunelovens § 43 sier at kommunestyret kan opprette en egen pensjonsavtale for de folkevalgte. Det er 
derfor ikke lovpålagt å ha en slik ordning, men Frøya kommune har hatt en egen pensjonsforsikring for 
folkevalgte siden det ble innført. 
 
Kommunestyret skal ta stilling til: 
1. Hvorvidt Frøya kommune fortsatt skal ha pensjonsordning for folkevalgte. 
2. Videreføre ordningen med pensjon for folkevalgte og dermed velge mellom 2 alternative løsninger. I 

tillegg om ordningen også skal omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse skal innlemmes 
da lavere innmeldingsgrense må vedtas særskilt av kommunen. 

 
1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte. 

Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen, men 
med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den ordinære fellesordningen for 
de ansatte. 
• Velges denne ordningen vil premien som belastes være endelig. 

 
2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter. 

Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den 
ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen. 
• Velges denne ordningen så vil den fakturerte premien bli a-konto og det vil senere bli foretatt 

etteroppgjør. 
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3. Om de folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år (må vedtas særskilt av kommunen, og finansiering blir som 

for de øvrige ansatte). Bare aktuelt hvis kommunen har valgt at folkevalgte skal innlemmes i den ordinære 
ordningen for ansatte. 

 
Et valg av alternativ vil være av langsiktig karakter og være basert på prinsipielt grunnlag. Det vil si at her tas 
det et valg som er varig. 
 
Forskjellen på brutto og netto ytelse: 
Bruttoberegnet pensjon: Pensjon som inkluderer folketrygd. Det betyr at utbetalinger fra folketrygd og andre 
pensjonsordninger blir vurdert i sammenheng og utbetalt ut fra et samordningsregelverk. 
Nettoberegnet pensjon: Pensjon som kommer i tillegg til folketrygd. 
 
Regelverk: 

1. «Offentlig tjenestepensjon i KLP – Tillegg til vedtekter med særskilte bestemmelser for 
folkevalgte i kommune og fylkeskommuner» - for de som velger at de folkevalgte skal innlemmes i 
fellesordningen for de ansatte. 

2. «Særskilte vedtekter for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner» - for de som velger særskilt 
pensjonsordning etter mønster av den nye ordningen for stortingsrepresentanter. 

3. «Forsikringsvilkår – Offentlig tjenestepensjon i KLP» gjelder også for ny særskilt pensjonsordning 
så langt det passer. 

 
Vurdering: 
 
Kriterier ved valg av løsning: 
 Mal etter kommuneansattes ordning Mal etter stortingsordning 
Hva er 
billigst for 
kommunen? 

Billigst: 
Det er gjennomsnittet i det totale 
fellesskapet som bestemmer premien i 
kollektive forsikringsordninger. Folkevalgte 
utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og 
høyere alder) enn gjennomsnittet i 
fellesordningen for de kommuneansatte. 
Fordi premien blir utjevnet sammen med de 
øvrige ansatte i kommunen, vil det være 
billigst å melde folkevalgte onn i 
fellesordningen. 

 
Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn 
og høyere alder) enn gjennomsnittet i 
fellesordningen for de kommuneansatte. 
Til tross for at en dårligere ytelse normalt ville 
vært billigere (gitt alt annet likt), veies dette opp 
av at denne ordningen vil ha et fellesskap kun 
bestående av folkevalgte. 

Hva lønner 
seg for 
folkevalgte? 

Mest lønnsomt: 
Regneeksemplene viser at fellesordningen 
vil være mest lønnsom for de aller fleste. 

 
I de tilfellene folkevalgte allerede har full 
opptjening i OfTP, og avslutter karrieren som 
ansatt i offentlig sektor, vil stortingsordningen 
lønne seg. Det er fordi dette er en netto ordning 
som kommer i tillegg til opptjening i OfTP. 

Mulighet 
for AFP? 

Ja: 
Aldersgrensen blir 70 år i ny ordning (mot 
tidligere 65 år). Som for alle andre i 
kommunen vil det være anledning til å gå 
av med pensjon ved 65 år. Kommunen kan i 
tillegg inngå avtale om AFP fra 62 – 65 år. 

Nei: 
Men mulighet for fleksibel alderspensjon som i 
Folketrygden. 
(Med lavere årlig pensjon ved tidlig uttak) 

 
Eksempler på årlig pensjonsutbetaling: 
Siden nye ytelser er levealderjustert vil dette avhenge av alder og fødselsår. I eksemplene antas personen å være 
ansatt 1.1.2014. 
 
Født 1961 (53år) 14 års opptjening, pensjonsgrunnlag 650 000: 
Ordning som for stortingsrepresentanter kr. 41 855,44 
Ordning som for kommuneansatte  kr. 65 961,40 
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Født 1974 (40 år) 27 års opptjening, pensjonsgrunnlag 500 000: 
Ordning som for stortingsrepresentanter kr. 47 494,17 
Ordning som for kommuneansatte  kr. 64 622,32 
 
Født 1984 (30 år) 37 års opptjening, pensjonsgrunnlag 500 000: 
Ordning som for stortingsrepresentanter kr. 61 666,67 
Ordning som for kommuneansatte  kr. 68 031,85 
 
Hva skjer med gammel ordning? 

• Alle aktive meldes ut 31.12.2013 og får oppsatte rettigheter 
• Tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter og allerede løpende pensjoner blir stående i gammel 

ordning 
• Arbeidsgiver skal fortsatt betale: 

�  Reguleringspremie 
�  Bruttotilskudd 
� Tilskudd som dekker de løpende kostnader til allerede løpende ventepenger (nye tilfeller av 

ventepenger vil ikke kunne forekomme) 
� Rentegarantipremie 

 
Et vedtak kan ha følgende ordlyd: 
 
Frøya kommune vedtar å videreføre pensjonsordningen for folkevalgte i KLP 
 
Pensjonsordningen for folkevalgte innlemmes i den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte. De 
folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år. 
 
 eller 
 
Pensjonsordningen for folkevalgte følger mønsteret for stortingsrepresentanter. 
 
 
 



Saknr: 37/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
18.02.2014 

Arkivsaksnr: 
14/144 

Sak nr: 
37/14 

Saksbehandler: 
Martin Østtveit-Moe 

Arkivkode: 
242 &00 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
37/14 Formannskapet 18.02.2014 
 
 
NYE RETNINGSLINJER FOR FRØYAS KOMMUNALE NÆRINGSFOND   
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Formannskapet vedtar nye retningslinjer for Frøya kommunes næringsfond. 
2. Satsningsområdene for det kommunale næringsfondet er: 

a. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 
b. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 
c. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 
d. Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

Vedlegg: 
 
1. Forslag til nye retningslinjer «Retningslinjer – Frøya kommunes næringsfond» 
2. Gjeldende retningslinjer: Kommunalt næringsfond – kriterier og satsningsområder, datert 26.04.2012 
 
Saksopplysninger:   
 
På formannskapsmøtet 03.12.2013 ble det bestemt at retningslinjene for næringsfondet skulle tas opp til ny 
vurdering når ny næringsrådgiver var på plass januar 2014. Den nye næringsrådgiveren har sammen med den 
tidligere næringsrådgiveren og daglig leder i Trøndersk Kystkompetanse (TKK) gått igjennom de gjeldene 
retningslinjene og sett på hvilke behov for endringer i retningslinjene Frøya kommune har. Forslaget til nye 
retningslinjer er basert på en bearbeiding av et forslag fra TKK. Både dagens retningslinjer og forslaget til nye 
retningslinjer er vedlagt.  

Vurdering: 
 
Disse retningslinjene har administrasjonen en to-delt tilnærming til. Det er en del som går på satsningsområder 
for det kommunale næringsfondet, mens resten av retningslinjene i hovedsak går på vilkårene for tildeling og 
rammen rundt selve prosessen. Forslaget til nye retningslinjer har i stor grad blitt påvirket av erfaringer fra de 
siste årene og hvilke utfordringer og behov for presiseringer som har vært. 

Når det gjelder satsningsområder er det ønskelig med en diskusjon på dette i formannskapet. I de nye 
retningslinjene er de 4 satsningsområdene som har vært tidligere for fondet videreført: «nyskapende prosjekter 
med vekstpotensialer», «prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen», «tiltak som skaper varige 
lokale arbeidsplasser» og «tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser». Det trengs en 
debatt rundt dette for å avklare om det er andre viktige satsningsområder som burde være med, for eksempel et 
punkt om en satsning på sentrumsutvikling. Rådmannen har inntrykk av at sentrumsutvikling kan bli et viktig 
område for næringsutvikling på Frøya fremover. Da kan det være en ressurs for arbeid med sentrumsutvikling å 
ha et punkt om dette i retningslinjene. 



Saknr: 37/14 

Det kan også være aktuelt å kutte ut et av satsningsområdene, for eksempel «prosjekter som berører tiltak i den 
strategiske næringsplanen.» Dette punktet er veldig bredt og spørsmålet er om det favner om for mye? En 
strategisk næringsplan ser på næringsutvikling i et stort og strategisk perspektiv. Hvis næringsfondets 
satsningsområder er for store er det en fare for at effekten av å ha satsningsområder vannes ut. Det kan bety at 
midlene brukes opp uten at det har kommet en tydelig effekt ut av de andre satsningsområdene. Det er også 
risiko for at fondets midler brukes opp, og at gode søknader som for eksempel har potensiale til å skape varige 
lokale arbeidsplasser får avslag på bakgrunn av at fondet ikke har midler.  

Resten av retningslinjene består i hovedsak av vilkår for å få støtte fra fondet og noen praktiske føringer. Mange 
av de gjeldene retningslinjene for fondet har blitt videreført. Her forklares noen punkter som er endret eller som 
har blitt lagt til. Under § 4 Støttevilkår er de 5 første punktene å anse som standardvilkår for å si noe om hvor 
mye som kan innvilges. Næringsfondet har for eksempel gitt støtte til en enkeltsak med over 800 000 kroner. 
Med tanke på at næringsfondet i 2013 fikk tildelt 770 000 kroner blir det vanskelig over tid å fordele 
fondsmidlene hvis støttebeløpene er så store. Da blir det få tiltak som støttes hvert år. Disse støttevilkårene 
tydeliggjør mulighetene hos søker og gir tydelige føring for hvordan saksbehandler kan vurdere hvert enkelt 
tilfelle. Disse standardene har sammenheng med § 4-6, om at fondet bør anses som en motiverende og utløsende 
faktor for gjennomføring av tiltak. Det er også tatt med et punkt om lett omsettelige varer for å understreke at 
kommunen må være varsom når det gjøres vurdering av hva som bør støttes.  

I § 4-8, er det gjort en ordendring fra må til bør. Denne endringen skyldes en søknad fra froya.no angående 
Frøyaportalen i 2013. Hvor retningslinjene tilsa avslag på grunn av at bedriften er registrert i Trondheim, selv 
om prosjektet kun hadde Frøyas interesser som motivasjon. Rådmannen mener det er viktig med litt 
handlingsrom under dette punktet, slik at gode søknader som har positiv betydning for næringslivsutvikling på 
Frøya ikke får avslag på bakgrunn av formaliteter. 

Noen punkter slik som §§ 4-7, 4-8 og 5-2, er ment som tiltak for å spare tid og gi mer effektiv saksbehandling. 
Det siste punktet under § 4, 4-11, ønsker rådmannen en politisk diskusjon rundt. Det er viktig å presisere at 
tilsagn kan bortfalle dersom planene som er grunnlaget for et vedtak om støtte blir endret fordi det kan bety at 
Frøya kommune gir støtte til et prosjekt de opprinnelig ikke ville ha gitt støtte til. Det er ønskelig med debatt 
rundt ordet forhåndssamtykke. Hva legger formannskapet i et forhåndssamtykke? Det er viktig med en avklaring 
av dette slik at det er en standard for hvordan saksbehandler håndterer søknader som blir endret. 

Under § 6 er det to nye punkter som er viktig å nevne. § 6-2 er lagt til for å gjøre det mulig å forskuddsutbetale 
deler av tilsagn hvis det er avgjørende for en utløsning av prosjektet. § 6-5 åpner for at Frøya kommune ved en 
senere anledning har mulighet til å gjøre undersøkelser på betydningen av støtte fra næringsfondet.  

Rådmannens mener at de nye retningslinjene tydeliggjør hva som kan støttes av næringsfondet og at 
rammeverket for saksgangen blir forbedret med de nye retningslinjene. Rådmannen innstiller på at de nye 
retningslinjene vedtas under forutsetning at formannskapet har diskutert næringsfondets satsningsområder og 
kommet med en presisering på hvordan de forventer at kommunen «forhåndssamtykker» under § 4-11. 
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Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:   
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.02.14  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 05.02.14 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 05.02.14. 
 
 
 
 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
 

Formannskapet: 
Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

Møtedato: 
05.02.2014 

Møtetid: 
09.00 – 16.20 

Av utvalgets medlemmer møtte 
7 av 7  

Fra og med sak:  16/14 
Til og med sak:  26/14 
 

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 
 

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

Frp/Sp: 
Vivian Dolen Sørdal 
Aleksander Søreng 
 

Venstre: 
Arvid Hammernes 
 
 

 
Faste representanter med forfall: 
 
  Venstre: 

Arvid Hammernes, permisjon fra  
kl. 12.30 

 
Vararepresentanter som møtte: 
 
  Venstre: 

Vibeke Franck Sehm, tiltrådte møtet 
kl. 12.30 

 
Merknader:  
 
1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssak 26/14 ble enstemmig godkjent. 
2. Sak 26/14 ble behandlet i starten av møtet. Protokollen er ført som om sakslista ble fulgt. 
3. Orientering om Trøndersk Kystkompetanse AS v/Jørgen Karlsen 
4. Repr. Arvid Hammernes fikk innvilget permisjon fra kl. 12.30 etter behandling av sakene 16/14 – 20/14 

samt sak 26/14. 
5. Kl. 12.00 ble det utdelt KS-hedersmerket til 4 ansatte som har sluttet; Eilif Stordal, Torbjørn Måsøval, 

Torhild Borgen og Per Gundersen. 
6. Kl. 13.00 orienterte Audun Klev om Frøya flyplass. 

 
Underskrift:  
 
 

Berit Flåmo Vivian Dolen Sørdal 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 
 
Utvalg  : Formannskapet 
Møtedato: 05.02.2014 
 
 
SAKSLISTE 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
  Innhold 
 
16/14 14/78   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.01.14  

 
17/14 12/914   
 RAMMEAVTALE/OPPDRAG MELLOM FRØYA KOMMUNE OG TRØNDE RSK 

KYSTKOMPETANSE AS  
 

18/14 14/95   
 FRØYA KOMMUNALE NÆRINGSFOND - ÅRSMELDING FOR FRØYA  

KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2013  
 

19/14 14/59   
 SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - GRUNDER CAMP  

 
20/14 14/74   
 FINANSIERINGSMULIGHETER GJENNOM HUSBANKEN  

 
21/14 10/1656   
 SALG AV OVERFLØDIG VEGGRUNN PÅ FRØYA - KJØPEKONTRA KT  

 
22/14 13/600   
 GNR 64 BNR 208 SØKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL SJØHUSTO MT  

 
23/14 13/1194   
 GNR 8 BNR 261 FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT  

 
24/14 14/89   
 SØKNAD OM KJØP AV TOMT NR. 20 OG 21 I HAMMERVOLDEN  BOLIGFELT  

 
25/14 14/79   
 ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
26/14 14/119 Unntatt offentleg innsyn (Ofl)  
 AVKLARINGER PÅ SPØRSMÅL ANGÅENDE BEDRIFTSETABLERIN G PÅ 

SKARPNESET 
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16/14  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.01.14  
 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte 16.01.14 ble godkjent som framlagt med en endring. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 16.01.14 godkjennes som framlagt. 
 
  
17/14  
RAMMEAVTALE/OPPDRAG MELLOM FRØYA KOMMUNE OG TRØNDER SK 
KYSTKOMPETANSE AS  
 
 
Vedtak: 
 
1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet rammeavtale/oppdrag mellom Frøya kommune og 

Trøndersk kystkompetanse AS for tiden 01.01.14 – 31.12.16. 
2. Kostnadene for 2014 – kr. 200.000 – dekkes ove kto. 12702.1100.325. 

Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet rammeavtale/oppdrag mellom Frøya kommune og Trøndersk 

kystkompetanse AS for tiden 01.01.14 – 31.12.16. 
2. Kostnadene for 2014 – kr. 200.000 – dekkes over kto. 12702.1100.325. 

  
18/14  
FRØYA KOMMUNALE NÆRINGSFOND - ÅRSMELDING FOR FRØYA KOMMUNALE 
NÆRINGSFOND 2013  
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner Årsmelding for Frøya kommunale næringsfond – 2013. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner Årsmelding for Frøya kommunale næringsfond - 2013 
 
  
19/14  
SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - GRUNDER CAMP  
 
 
Vedtak: 
 
Søknad avslås på bakgrunn av at Frøya kommune allerede bidrar til Gründercamp med årlige utgifter på 
Gründer Camp med inntil kr. 11 000,-. 
 
Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 
 
Søknad avslås på bakgrunn av at Frøya kommune allerede bidrar til Gründercamp med årlige utgifter på Gründer 
Camp med inntil kr. 11 000,- 
 
  
20/14  
FINANSIERINGSMULIGHETER GJENNOM HUSBANKEN  
 
 
Vedtak: 
 
Administrasjonen utreder muligheten for bygging av egnede utleieboliger med tilskudd fra Husbanken 
tilrettelagt for ungdom og vanskeligstilte på boligmarkedet jfr. Boligplanens prioriteringer. Utrednin gen 
forventes fremlagt kommunestyret for avgjørelse i mars. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 05.02.14: 
 
Flg. omforente forslag til endring ble fremmet: 
 
---8 stk--- og tredje setning taes ut: 
 
Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonen utreder muligheten for bygging av 8 stk. egnede utleieboliger med tilskudd fra Husbanken 
tilrettelagt for ungdom og vanskeligstilte på boligmarkedet jfr. Boligplanens prioriteringer, og det nye vedtaket 
om å motta 15 flyktninger. Utredningen forventes fremlagt kommunestyret for avgjørelse i mars. 
 
  
21/14  
SALG AV OVERFLØDIG VEGGRUNN PÅ FRØYA - KJØPEKONTRAK T  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret godkjenner den fremlagt kjøpekontrakten fra Statens Vegvesen vedr. overdragelse av to 
parseller på Hamarvik på henholdsvis 1.998,7 m2 og 4912 m2. 
 
Kjøpesummen inklusive omkostninger på til sammen kr. 357.000,- dekkes ved bruk av ubundet 
investeringsfond mot senere tilbakeføring ved salg av arealer fra de to parsellene. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 05.02.14: 
 
Repr. Arvid Hammernes ba om at hans habilitet blir vurdert da hans navn er nevnt i saken. 
Repr. Hammernes ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling. 
 
Innstilling: 
 
Kommunestyret godkjenner den fremlagt kjøpekontrakten fra Statens Vegvesen vedr. overdragelse av to 
parseller på Hamarvik på henholdsvis 1.998,7 m2 og 4912 m2. 
 
Kjøpesummen inklusive omkostninger på til sammen kr. 357.000,- dekkes ved bruk av ubundet investeringsfond 
mot senere tilbakeføring ved salg av arealer fra de to parsellene. 
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22/14  
GNR 64 BNR 208 SØKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL SJØHUSTOM T  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune selger tilleggstomt til Gnr. 64, bnr. 208 på totalt ca. 70 m2, til Kolbjørn Harald Sæther, 
Stavanger. Det forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen. 
 
Tomteprisen fastsettes til kr. 10.000,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom 
kjøper og selger.  
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune selger tilleggstomt til Gnr. 64, bnr. 208 på totalt ca. 70 m2, til Kolbjørn Harald Sæther, 
Stavanger. Det forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen. 
 
Tomteprisen fastsettes til kr. 10.000,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom kjøper og 
selger.  
 
  
23/14  
GNR 8 BNR 261 FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT  
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 05.02.14: 
 
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 
 
«Saken utsettes.» 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet viser til forespørsel fra Stokkøy skjell A/S vedrørende kjøp av areal fra kommunens eiendom 
Gnr. 8, bnr. 261 på Flatval. Med bakgrunn i en evt. fremtidig bruk av ferjeleiet i beredskapssammenheng ønsker 
ikke kommunen å selge areal eller gi en permanent tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. 
 
Formannskapet ser imidlertid bedriftens behov for flytebrygge for sine båter og er innstilt på å inngå en 
leiekontrakt med bedriften for utlegging av flytebrygge som omsøkt, samt parkeringsareal på land. Det 
forutsettes at det gis en svært kort oppsigelsesfrist av kontrakten, slik at anlegget kan flyttes ved behov for 
ferjeleiet, samt at utlegging av flytebrygga omsøkes og godkjennes i henhold til havneloven og plan- og 
bygningsloven. 
Leieprisen settes symbolsk til kr. 500,- pr. år. 
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24/14  
SØKNAD OM KJØP AV TOMT NR. 20 OG 21 I HAMMERVOLDEN BOLIGFELT  
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet viser til saksutredningen og vedtar at tomt nr. 20 og 21 i Hammervolden boligfelt slås 
sammen til en boligtomt med mulighet for bygging av inntil 2 boligenheter. Tomten utlyses for salg 
snarest og med en minstepris på kr. 210.000,-. 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med høystbydende over kr. 210.000,- og med betingelse 
om at det igangsettes bygging på tomten innen 2 år etter at kjøpekontrakt er inngått. 
Dersom det etter en budrunde ikke oppnås minstepris, så legges saken frem for formannskapet på nytt for 
endelig avgjørelse om bud under minstepris skal aksepteres. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet viser til saksutredningen og vedtar at tomt nr. 20 og 21 i Hammervolden boligfelt slås sammen 
til en boligtomt med mulighet for bygging av inntil 2 boligenheter. Tomten utlyses for salg snarest og med en 
minstepris på kr. 210.000,-. 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med høystbydende over kr. 210.000,- og med betingelse om at 
det igangsettes bygging på tomten innen 2 år etter at kjøpekontrakt er inngått. 
Dersom det etter en budrunde ikke oppnås minstepris, så legges saken frem for formannskapet på nytt for 
endelig avgjørelse om bud under minstepris skal aksepteres. 
 
  
25/14  
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Repr. Arvid Hammernes stilte spørsmål om budsjettsituasjonen til Frøya sokn. 
Rådmannen ga en orientering om budsjettet for Frøya sokn som ble vedtatt i desember 2013.  
Formannskapet ba om at administrasjonen tar kontakt med kirkevergen vedr. sak om økning i festeavgiften. 
 
Orientering ved Mattis Aune og Beathe S. Meland om status/situasjonen på Hamarvik eldreboliger, etter 
spørsmål fra repr. Aleksander Søreng. 
Formannskapet ba administrasjonen gå i dialog med beboere og pårørende vedr. tilbudet fra Pleie og omsorg. 
 
Rådmannen gikk gjennom evalueringen som ble gjennomført etter brannen i forrige uke.  
 
Ordføreren: 
• Henvendelse om bygging av seniorboliger. En del av boligplana ble gjennomgått.  Forutsetningen er at 

slike boliger blir bygd etter kriterier om universell utforming. 
• Spørsmål vedr. Sørnesset boligfelt på Hamarvik ble tatt opp til diskusjon. 
• Spørsmål vedr. «gamle sykehjemstomta» og hva denne kan brukes til ble tatt opp til diskusjon. 
• Refererte fra møte i «Kysten er klar» Protokoll blir omdelt senere. 
• Ordføreren ga en orientering fra møtet med innvandrere i går kveld hvor norskkurs var et stort tema. 
• Ordfører og Teknisk sjef hadde møte med Fylkeskommunen om båtruter som ikke er hensiktsmessig. 

En del løsninger som ble påpekt vil bli innfridd.  
• Skolebussrutene skal tas opp da enkelte elver har fått en mye lengre kjøretid til skolen.  

Rådmannen tar dette opp i eget møte med ATB. 
• Ferdigstillelse av gangveien Dyrvik – Nesset. Trafikksikkerhetsmidler blir utlyst så her må vi søke. 
• Ny dato for fortsettelsen av ”Visjonsdebatten” blir 26. mars. 
• 17. mai-komité er nedsatt og har kommet i jobb.  Formannskapet skal være med på markering av 

grunnloven.  
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Rådmannen: 
• Bautaen på Titran. Kommuneadvokaten er satt på saken for å jobbe mot grunneier. 
• Rammeavtale inngått med Marine Harvest og Frøya kommune om ca. 1 mill. som skal gå til Frøya kultur- 

og kompetansesenter. Rammeavtalen ble omdelt. 
 
Repr. Aleksander Søreng: 
Angående treningsklinikken på Hitra. Frøya kommune har ingen avtale hvor de har forpliktet seg med 
driftsmidler. Hvilke krav er det til medisinsk treningsklinikk?  
Svar: Informasjon vil bli gitt på neste kommunestyremøte da temadebatten er folkehelse. 
Hjem for «En femtilapp» og staus for eldre var etterlyst på siste møte.  Ber om en orientering og evt. sak på neste 
møte. 
 
 
26/14 Unntatt offentleg innsyn (Ofl) Ofl §13 
AVKLARINGER PÅ SPØRSMÅL ANGÅENDE BEDRIFTSETABLERING  PÅ SKARPNESET  
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Arvid Hammernes Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  11/754    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
RIVING AV 2 BOLIGHUS, GARASJE OG FJØSBYGNING PÅ GNR . 21, BNR. 98, 
107 OG 288 PÅ SISTRANDA  
 
 
Forslag til vedtak: 
Kostnaden på kr 497.500,- inkl. mva. med riving av boligene inkl. en garasje på gnr. 21, 
bnr. 98 og 107 samt fjøset på gnr. 21, bnr. 288 på Sistranda finansieres ved bruk av 
bevilgningen til prosjektet Sentrumsområde.  
 
Vedlegg: 
Kart i målestokk 1:1000 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret vedtok 31.10.13 riving av boligene inkl. en garasje på eiendommene gnr. 21, 
bnr. 98 og 107 samt riving av fjøset på eiendommen gnr. 21, bnr. 288. 
 
Eiendommene ligger inntil kommunehuset. 
 
Det er i kommunestyrets vedtak av 31.10.13 sagt at saken legges fram for ny behandling for 
finansiering av rivingsarbeidet etter at anbud er innhentet. 
 
Det ble foretatt en begrenset anbudskonkurranse der 3 foretak i anleggsbransjen ble 
forespurt.  2 anbud kom inn, og det var fra Frøya Anleggsservice AS og KN Entreprenør AS.  
Frøya Anleggsservice AS hadde den laveste prisen på kr 398.000,- ekskl. mva..  Det er fattet 
administrativt vedtak om å inngå kontraktsforhandlinger med Frøya Anleggsservice AS.   
Det kan opplyses at rivingskostnaden med bolighusene og garasjen er kr 272.000,-, og at 
rivingskostnaden med fjøset er kr 126.000,-.   
 
Vurdering: 
Vi går inn kostnaden på til sammen kr 497.500 inkl. mva. med rivingsarbeidet finansieres 
ved bruk av bevilgningen til prosjektet Sentrumsområde.  
 
 
 
 
 



 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: GNR 8/261  

Arkivsaksnr.: 13/1194    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Formannskapet 

 

 

GNR 8 BNR 261 FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Formannskapet viser til forespørsel fra Stokkøy skjell A/S vedrørende kjøp av areal fra 

kommunens eiendom Gnr. 8, bnr. 261 på Flatval. Med bakgrunn i en evt. fremtidig bruk av 

ferjeleiet i beredskapssammenheng ønsker ikke kommunen å selge areal eller gi en 

permanent tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. 

 

Formannskapet ser imidlertid bedriftens behov for flytebrygge for sine båter og er innstilt på 

å inngå en leiekontrakt med bedriften for utlegging av flytebrygge som omsøkt, samt 

parkeringsareal på land. Det forutsettes at det gis en svært kort oppsigelsesfrist av kontrakten, 

slik at anlegget kan flyttes ved behov for ferjeleiet, samt at utlegging av flytebrygga omsøkes 

og godkjennes i henhold til havneloven og plan- og bygningsloven. 

Leieprisen settes symbolsk til kr. 500,- pr. år. 

 

 

Vedlegg: 
Søknad fra Stokkøy skjell A/S, datert 15.10.2013 

Kart som viser arealet som ønskes leid. 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
Stokkøy Skjell A/S ønsker å kjøpe deler av eiendommen Gnr. 8, bnr. 261 på Flatval. Dette 

primært for å legge ut flytebrygge for bedriftens båter. 

 

Eiendommen som omsøkes er deler av eiendommen som kommunen overtok fra Statens 

Vegvesen etter at ferjeleiet ble nedlagt i 2000. 

 

Vurdering: 

 
Det er i samme forbindelse mottatt en henvendelse fra Måsøval fiskeoppdrett om adkomst fra 

denne bnr. 261 og frem til Måsøval sin eiendom bnr. 27. Her er det tanker om å bygge ny 



adkomst frem til deres anlegg. Ved henvendelse hit har imidlertid Måsøval understreket at de 

ikke vil legge noen hindring i veien for Stokkøy skjell, da de benytter bedriften i sin 

virksomhet. Uansett vil en slik vegatkomst skape store fjellskjæringer langs stranden, noe 

som ikke er ønskelig. En slik veg er foreløpig ikke omsøkt. 

 

Rådmannen er skeptisk til å selge areal og gi tillatelse til utlegging av flytebrygge på 

permanent basis. Dette med bakgrunn i at vi i dag har ingen beredskap når det gjelder 

transport for biler ved en evt. lengre stenging av Frøyatunellen. Det må derfor ikke legges 

hindringer i veien for at det på nytt opprettes et fullverdig ferjeleie som beredskap. En 

utlegging av flytebrygge som omsøkt, kan hindre en slik fremtidig bruk og bør derfor ikke 

godkjennes. 

 

Rådmannen har forståelse for det behovet bedriften har for flytebrygge for sine båter, da de 

driver innen en bransje som har sterke restriksjoner når det gjelder smitte. Rådmannen vil 

derfor tilrå at det inngås avtale med bedriften om en leiekontrakt som kan sies opp på svært 

kort varsel, dersom dette er nødvendig som følge av fremtidig ferjetrafikk. På denne måten 

vil bedriften være sikret liggeplass for sine båter, samtidig som kommunen ivaretar de 

beredskapsmessige hensyn ved en evt. stenging av Frøyatunellen. Ved at det kun gis tillatelse 

til flytebrygge og ikke noe bygg/anlegg på land så kan dette anlegget flyttes på svært kort 

varsel. 

I og med at bedriften kun gis en tillatelse til utlegging av flytebrygge med betingelse om 

fjerning på svært kort varsel, så bør det kun fastsettes en symbolsk leie på kr. 500,- pr. år. 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå leiekontrakt på de betingelser som er nevnt i 

saksfremlegget. 

 

 

 

 







 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/1217    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
SØKNAD OM NAUSTTOMT  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune selger sjøhustomt til Kirsti og Trond Thomsen i Stongsundet på Sula, som 
omsøkt. Tomta begrenses til 150 m2 
Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen deles 
likt mellom kjøper og selger. Dersom det ikke er igangsatt bygging på tomta innen 2 år etter 
vedtak om salg skal tomta tilbakeføres til kommunen. 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Kirsti og Trond Thomsen, Hegra m/vedlegg, datert 17.10.2013 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Kirsti og Trond Thomsen eier en fritidsbolig på Sula og søker nå om å få kjøpe nausttomt. 
De søker om dispensasjon, men den tomta de nå har omsøkt ligger i et område som i 
arealplanen er avsatt til naustområde. 
Søknaden er oversendt Sula fiskarlag til uttalelse, men uttalelse er ennå ikke mottatt. 
Imidlertid har administrasjonen vært i muntlig kontakt med leder av fiskarlaget og de har 
ingen merknader og vil tilrå at søknaden imøtekommes. Det vil imidlertid bli oversendt 
skriftlig godkjenning fra fiskarlaget. 
 
Vurdering: 
 
Kirsti og Trond Thomsen har over lengre tid vært i kontakt med kommunen om kjøp av 
nausttomt. De tomter som tidligere har vært aktuelle har vært utenfor områder avsatt til naust 
eller at tomtene har vært vanskelig å bebygge. 
 
De søker nå om en tomt i Stongsundet og hvor arealbruken er avklart. Rådmannen vil derfor 
tilrå at Thomsen får kjøpe tomta som de søker om. Tomteprisen for sjøhustomter er tidligere 
fastsatt til kr. 20.000,- med tillegg av omkostninger. I og med at det er kommunen som 



betaler halvparten av omkostningene må denne kostnaden legges til tomteprisen dersom 
kommunen skal oppnå kr. 20.000,- i netto for selve tomta. Dette betyr at tomteprisen 
fastsettes til kr. 30.000,- med tillegg av halve kostnaden for omkostninger ved 
eiendomsoverdragelsen. Tomta avgrenses til 150 m2. 
 
 
 
 
 
 







 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/142    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN- OG 
REDNINGSVESENETS ORGANISERING OG RESSURSBRUK  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune tar fremlagt dokument «Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert 
brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk» til orientering.  
 
Frøya kommune registrerer at kommunene fortsatt skal ha hovedansvaret for å etablere og 
drifte landets brann- og redningstjeneste. Dette innebærer at det enkelte kommunestyre også 
må ha mest mulig reell styringsmyndighet over tjenesten og som en konsekvens av dette søke 
organiseringer som ivaretar dette perspektivet best mulig.  
 
Frøya kommune er komfortabel med dagens organisering av kommunens akuttberedskap ut i 
fra etatens håndtering av større og mindre hendelser. Kommunens brann- og redningstjeneste 
har gjennom tid dokumentert rask responstid, lokalkunnskap, lokalt lederskap og handlekraft 
ved sin tjenesteutførelse. Storbrannen på Frøya 29.01.2014 dokumenterte også fullt ut de 
lokale brann- og redningstjenestene evner å håndtere/ samvirke over kommunegrenser og 
faggrenser med andre brannvesen/ frivillige/ sivilforsvar/ politi/ Røde Kors/ militæret/ osv. 
 
Frøya kommune er videre klar over at opprettelse av større fagmiljø vil være fordelaktig 
innenfor delelement innenfor tjenesten som eksempelvis brannsyn hvor enkeltkommuner 
opererer med små deltidsstillinger. Videre har det vært ønskelig med et samarbeid for å 
ivareta spesielle beredskapsfunksjoner som eksempelvis forurensing. Kommunene i Sør-
Trøndelag har løst dette behovet via etablering av samarbeidsorganet IUA- Sør-Trøndelag.  
For å ivareta lokale/ regionale samarbeidsløsninger ytterligere har kommunene i 
Orkdalsregionen utarbeidet en fagrapport brann som foreslår en organisasjonsmodell som i 
langt større grad avveier geografi/ lokalkunnskap/ nærhet/ lokalpolitisk styring og behovet 
for større fagmiljøer/ effektivisering, enn fremlagt rapport fra den sentrale arbeidsgruppen. 
Denne samarbeidsløsningen omfatter 9 kommuner med til sammen 40.000 innbyggere. 
 
Likedan er Frøya kommune redd for at en sentralisert tjeneste vil medføre økt byråkratisering 
av beslutningsprosesser og utløse uklare ansvarsforhold. Dette vil gi dårligere reell beredskap 
og motivasjon med den konsekvens at tjenestetilbudet og beredskap lokalt forvitres. I dette 



ligger også en fare for forringelse av det lokale engasjementet og idealismen/ dugnadsånden 
relatert til deltakelse i de lokale brann- og redningstjenestene.  
 
Ut i fra dette fraråder Frøya kommune at modell 1 blir innført for organisering av en 
fremtidig brann- og redningstjeneste som foreslått av arbeidsgruppen. Frøya kommune 
ønsker heller vektlegging av modell 3 men da under en klar forutsetning av at dette er en 
frivillig organisering som må vurderes og eventuelt vedtas i det enkelte kommunestyre.   
 
Vedtaket begrunnes i frykt for et sentralisert tjenestetilbud som forringer tjenestens innhold i 
distriktskommunene, økt byråkratisering av tjenesten, forringelse av lokalt engasjement, tap 
av lokalgeografisk kunnskap, redusert nærhet til hendelser, lengre responstid samt reduserte 
muligheter for Frøya kommunestyre til å styre tjenestens innhold etter lokale behov            
 
 
Vedlegg: 
 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Justis- beredskapsdepartementet sender på høring Rapport fra en nedsatt arbeidsgruppe som 
har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien). 
 
Utsendt høringsbrev er datert 13.12.2014 og høringsfristen er satt til 17. februar 2014.  
 
Saksopplysninger 
 
Frøya kommune har mottatt fra Justis- og beredskapsdepartementet følgende høringsbrev 
datert 13.12.2014:  
  
Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets 
organisering og ressursbruk 
 
Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring Rapport fra arbeidsgruppe 
som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk 
(Brannstudien). 
 
Justis- og beredskapsdepartementet ga 5.oktober 2012 Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og beredskap i oppdrag å opprette og lede en 
arbeidsgruppe som skulle utrede hvordan de samlede ressursene i brann- og 
redningsvesenet kan utnyttes best mulig, og i samhandling med andre 
beredskapsaktører. Arbeidsgruppens rapport ble levert til departementet 
2.desember 2013. 
Hovedanbefalingen til arbeidsgruppen er å organisere brann- og 
redningsvesenene fylkesvis, slik at det blir 18 eller 19enheter, avhengig av om 
Oslo og Akershus blir en felles enhet eller ikke. 



 
Rapporten, og to samfunnsøkonomiske analyser som arbeidsgruppen har 
innhentet, er tilgjengelig på Justis- og beredskapsdepartementets hjemmesider 
under høringer: www.regieringen.no/html?id=747757. 
 
En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Justis- og 
beredskapsdepartementet ber adressatene om å forelegge rapporten for 
berørte underliggende organer, foreninger eller organisasjoner på eget 
område, dersom disse ikke er oppført på listen. 
 
Departementet ønsker også å få informasjon om eventuelle andre aktører som 
bør få anledning til å uttale seg om rapporten. 
 
Høringsfrist er 17. februar 2014. 
 
Høringssvarene sendes fortrinnsvis på e-post til postmottak©.d.de.no, eventuelt som 
vanlig post til Justis- og beredskapsdepartementet, Rednings- og 
beredskapsavdelingen.  
 
Følgende anbefalinger fremkommer fra arbeidsgruppen 
 
ANBEFALING 
På bakgrunn av de vurderingene og analysene som er foretatt, anbefaler en samlet 
arbeidsgruppe modell 1 for organisering og dimensjonering av fremtidens brann- og 
redningsvesen og nødalarmeringstjenesten for brann. 
 
Modellen er fremtidsrettet, noe som har vært viktig for arbeidsgruppen, og den vil møte 
fremtidens utfordringer og samfunnets behov på en god måte. Arbeidsgruppen mener ny 
modell vil legge et bedre grunnlag for å kunne nå de nasjonale målene i st.meld. nr. 35 
(2008–2009) Brannsikkerhet. Ved å etablere større og mer ensartede organisasjoner vil dette 
også bedre samvirke og samarbeid med andre aktører. Brann- og redningsvesenenes blir 
større og mer lik andre aktørers ansvarsområder. 
 
Arbeidsgruppen mener at større brann- og redningsvesen vil legge forholdene til rette for at 
de forbyggende oppgavene kan utføres mer målrettet og effektivt. Det vil bli større 
kompetansemiljøer, og den forebyggende aktiviteten kan systematiseres i større grad. 
De lokale behov for beredskapsordninger vil bli ivaretatt ved at krav om responstid innføres, 
og der innsatstiden blir det største elementet. Førsteinnsatsen vil medføre en lokal 
tilhørighet, hvor lokalkunnskap blir ivaretatt, samtidig som de lokale ordningene kan 
systematiseres og samkjøres i mye større grad under felles ledelse. Arbeidsgruppen mener 
også at samarbeid om den lokale beredskapen i grenseområdene mellom de nye brann- og 
redningsvesenene vil bli bedre. 
 
Innføringen av Nødnett i alle kommunene og i brann- og redningsvesenene understøtter 
arbeidsgruppens anbefaling. Nødnett er et viktig verktøy for den kommunale brann- og 
redningsberedskapen fremover. 



 
Det regionale behovet for beredskapsordninger vil etter arbeidsgruppen mening bli bedre. 
Vurderingen av tilleggsinnsatsen, i form av mannskaper og utstyr, vil bli mer helhetlig og 
basert på bedre risikobetraktninger under felles ledelse. Tilleggsinnsatsen vil kunne bli 
plassert der risikoen og behovet er størst. Arbeidsgruppen ser likevel at modellen kan 
medføre utfordringer med tanke på tilstedeværelse i den kommunale forvaltning og kunnskap 
om lokale forhold hos administrasjon og ledelse. Som det fremgår av rapporten, har 
arbeidsgruppen sett det som viktig at brann- og redningsvesenet på en del områder involveres 
i de beslutninger kommunene fatter. Videre vil en regionalisering medføre en distanse til 
kommunene som eiere, slik at det kan bli en utfordring i forhold til formelle 
styringsprosesser. 
Arbeidsgruppen mener at dette kan kompenseres gjennom å ha funksjoner i brann- og 
redningsvesenene mot kommunene med særlige oppgaver for å ivareta dette. 
 
Arbeidsgruppen ser også at modellen kan innebære noen negative konsekvenser på grunn av 
de store geografiske avstandene i noen fylker. Dette kan motvirkes gjennom 
god ledelse, organisering og teknologi internt i brann- og redningsvesenet. 
 
Arbeidsgruppa har vurdert 3 ulike modeller for organisering av en fremtidig brann- og 
redningstjenesten.  
 
Modell 1 følger fylkesgrensene og innebærer at det blir 18-19 brann- og redningsvesen, 
avhengig av om Oslo og Akershus skal være selvstendige eller slås sammen. 
 
Modell 2 innebærer en organisering som skal dekke minst 100.000 innbyggere eller følge 
fylkesgrensene, modellen skal ikke komme i strid med allerede etablerte administrative 
grenser.  
 
Modell 3 innebærer en organisering som sikrer at et brann- og redningsvesen dekker minst 
20 000 innbyggere.   
 
ARBEIDSGRUPPEN HAR FØLGENDE KOMMENTARER OM 
DIMENSJONERING AV MODELLER FOR FREMTIDENS BRANN- OG  
REDNINGSTJENESTE 
 
Gjennomgangen i del III av hvilke oppgaver arbeidsgruppen mener et fremtidig brann- og 
redningsvesen skal utføre, gir føringer for hvordan tjenestene bør organiseres, men også 
føringer for hva organisasjonen må fylles med av antall ansatte, utstyr og kompetanse. 
 
Lovkravene legger opp til en dimensjonering hvor det er de lokale forholdene og risikoene 
som må være førende, basert på de oppgavene som brann- og redningsvesenene skal utføre. 
Denne typen rammestyring gir reell handlefrihet og et utgangspunkt for en effektiv utnyttelse 
av resursene. 
 
Mulighetene for helhetsløsninger på tvers av etatsgrenser eller forvaltningsnivåer vil også 
kunne styrkes. På bakgrunn av de modellene for organisering som er analysert ovenfor, 
mener arbeidsgruppen at de nye brann- og redningsvesenene/kommunene i større grad enn i 
dag selv må kunne vurdere hvordan tjenesten skal dimensjoneres. Dette begrunnes med at 
modellene vil gi bedre faglige forutsetninger for dette. Likevel er arbeidsgruppen klar på at 



modell 3, som er en justering av dagens organisering, ikke i like stor grad gir de nødvendige 
forutsetningene. Modellen gir ikke gode nok rammer for å utvikle kompetanse og etablere 
kompetansemiljøer på flere av de oppgavene som arbeidsgruppen ser på som viktige for å 
kunne vurdere risiko og tiltak. Modell 1 og 2 vil i mye større grad sikre kompetanse og 
forståelse slik at behovet for ressurser synliggjøres, og slik at ressursene disponeres på en 
god og effektiv måte. 
 
Arbeidsgruppen legger i utgangspunktet til grunn at ressursene forblir uendret. Av mandatet 
fremkommer det at arbeidsgruppen skal komme med forslag til hvordan de samlede 
ressursene som brukes på dette området, kan utnyttes best mulig. 
 
Arbeidsgruppen ser det likevel som viktig å påpeke at friheten til selv å vurdere 
dimensjoneringen forutsetter at tjenesten tilføres tilstrekkelige ressurser. 
 
Hovedprinsippet for finansiering av kommunesektoren er rammefinansiering, hvor 
kommunene i hovedsak finansieres gjennom frie inntekter. Kommunens utgifter til brann- og 
redningsvesenet dekkes av disse inntektene, bortsett fra feiertjenesten som dekkes gjennom 
gebyr. Det er ingen øremerkede tilskudd til denne typen tjeneste. 
 
Målkonflikt mellom forebygging, beredskap og økonomi er kjente utfordringer. Kommunene 
har en rekke krav om ytelser til befolkningen, og ytterligere krav i fremtiden, særlig på 
helseområdet, vil kunne aktualisere dette i enda større grad. Dette vil kunne medføre enda 
større fokus på å gjøre tjenestene mer kostnadseffektive. 

    
HVORDAN KOMMUNENE KAN SAMARBEIDE 
Arbeidsgruppen har også presisert at den ikke vil komme med betraktninger om hvilken måte 
kommunene skal samarbeide på. Dette er i utgangspunktet opp til kommunene selv å 
avgjøre. 
Likevel vil arbeidsgruppen fremheve at det i kommuneloven kapittel 5, 5A og 5B er regulert 
tre modeller for interkommunalt samarbeid. Dette er samarbeid etter kommuneloven § 27, 
vertkommunesamarbeid og samarbeid i samkommune. Arbeidsgruppen vil derfor anbefale at 
det foretas en gjennomgang av aktuelle typer samarbeid både etter kommuneloven og IKS-
loven, som hjelp for kommunene ved deres valg av samarbeidsløsninger. 
 
 
Vurdering:  
Saksbehandler velger ikke å vedlegge dokumentasjonen utredninger men henviser til Justis- 
og beredskapsdepartementets hjemmesider under høringer: 
www.regieringen.no/html?id=747757    
 
Dette grunnet mengden utredninger/ dokumenter som følger saken. Saksbehandler vil 
allikevel betone den korte høringsfristen, utsendt høringsdokument er datert 17.12.2013 med 
satt frist 17. 02. 2014 på en sak som har så vidt vidtrekkende konsekvenser for kommunenes 
tjenesteproduksjon, samt selvsagt også for sikkerheten for befolkningen i hele 
KommuneNorge. 
 
Mandatet arbeidsgruppa er tildelt åpner ikke for flytting av ansvaret for å etablere og 
drifte brann- og redningsvesenet. Oppgavene skal dermed fortsatt være et kommunalt 
ansvar og for en kommunal tjeneste som skal forebygge og håndtere hendelser, er det 



etter saksbehandlers mening viktig at tiltakene er best mulig lokalt forankret og 
samtidig basert på lokale forhold. Dette spesielt i fylker med store avstander og 
geografiske forskjeller. 
 
Med basis i den fremtidige ansvarsfordelingen må også en fremtidig organisering av brann- 
og redningstjenesten føles komfortabel for kommunens høyeste politiske nivå. Med fortsatt 
ansvar for egne innbyggeres personsikkerhet innenfor kommunegrensene, må politisk nivå 
etter saksbehandlers mening ha den reelle styringsmyndigheten relatert til tjenesten. Med 
ansvaret må også myndigheten følges. Politisk nivå må selv vurdere hvorvidt de 
interkommunale samarbeidene kommunen i dag deltar i gir tilstrekkelig direkte 
styringsmuligheter for Frøya kommune rent politisk.  
 
Saksbehandler er fullt ut klar over at kompetanse er en nøkkelfaktor innenfor det meste av 
kommunenes tjenesteproduksjon, dette gjelder ikke minst innenfor brann- og 
redningstjenesten. Første bud for å kunne få tilført denne kunnskapen er utdanning og det er 
en kjent sak at lokale brannvesen har store problemer med å få tildelt utdanningsplasser ved 
Norges Brannskole grunnet begrensninger i kapasitet. Drift av brannskolen er et ansvar som 
et tillagt departementet som har videredelegert opplæringsansvaret til Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og beredskap. At man sentralt etterlyser bedret kompetanse i lokale 
brannvesen når utdanningen som sentrale myndigheter har ansvaret for ikke fyller behovene, 
synes merksnodig på saksbehandler.  
 
Samling av kompetanse for å skape fagmiljøer var også en tematikk under utredningen 
«Samarbeid i Orkdalsregionen – fagrapport brann». Det ligger en klar begrensning i 
«ensomme» stillinger med plikt til også å iverksette tiltak mot egen arbeidsgiver dersom 
tilstanden i kommunens egne særskilte brannobjekt ikke har ønsket standard. I fagrapport 
brann lå det innebakt et løsningskonsept for økt kompetanse med et regionalt 
samarbeidstilsnitt som samtidig tok opp i seg nærhet til kundeporteføljen og den enkelte 
kommunens politiske nivå. Et konsept som skissert i utredning Orkdalsregionen er etter 
saksbehandlers mening bedre tilrettelagt for vår region enn et stort brannvesen med 
tyngdepunkt Trondheim. Kundegrunnlaget i konstellasjon orkdalsregionen ble definert til ca. 
40.000 innbyggere.  
  
Saksbehandler har registrert omorganisering av flere sentrale tjenester i de senere år, mest 
nærliggende i forhold til Brann- og redningstjenesten er politireformen. Undertegnede har 
registrert hvorledes politiet gjennom tid har tappet distriktene for kapasitet med de 
konsekvenser dette har hatt. Det synes som om det ligger en automatikk ved omorganisering 
at tjenester sentraliseres med konsekvens nedbygging og nedtrapping av tjenestetilbudet i 
distriktskommuner. Dersom spesielt store og dominerende kommuner i et fylke, jfr. Sør- 
Trøndelag, er deltakende i et slikt samarbeid er saksbehandler redd for at også brann- og 
redningstjenesten blir sentralisert ut over det som betraktes som nødvendig sett ut i fra en 
distriktskommunes ståsted. I dag er utvilsomt brann- og redningstjenesten i kommunene den 
akuttinstansen sammen med helse som nyter størst tillit i befolkningen, hvilket begrunnes 
både i definerte utrykningstider samt håndtering av hendelser. Politiet som akuttinstans har 
en vei å gå før tilliten kommer på samme nivå som hos de øvrige akuttinstansene. 
Saksbehandler er derfor redd for å iverksette nye store reformer innenfor beredskapen før 
pågående reformer er avsluttet, jfr. politireformen Videre er saksbehandler skeptisk til å 
skille forebyggende avdeling fra akuttberedskapen hvilket har som konsekvens at det lokale 



brannvesenet tappes for ytterligere fagkompetanse via sentralisering av denne spesifikke 
tjenesten. 
 
Saksbehandler registrerer at fremlagt rapport omtaler mannskapsstyrken som deltidsansatte 
og ikke frivillige mannskaper, hvilket formelt sett helt sikkert er helt korrekt benevnelse. 
Dog, det er vel ingen tvil om de fleste som er i Frøya kommunes utrykningsstyrke er 
deltakende primært ut i fra ideelt grunnlag og ikke grunnet store lønnsutbetalinger. Den 
lokale forankring og idealisme som ligger nedfelt i dagens mannskapsstyrke er etter 
saksbehandlers mening lettest å videreføre internt på Frøya/ Hitra innen en lokal setting, 
kontra et sentralt konsept med utspring i en sentral organisasjon definert for vår del til 
Trondheim. 
 
Den siste større hendelsen i regionen, dvs. storbrannen på Frøya, viste med all tydelighet at 
brannmiljøet/ politiet/ frivilligheten/ innbyggerne/ sivilforsvaret/ kommunene/ 
nabokommuner/ røde kors/ HV og det enkelte brannvesen sammen trer inn i situasjonene og 
yter den innsats som situasjonene betinger og krever ved akutthendelser. Samtidig er det slik 
at det er de lokale kjentfolkene som utøver ansvaret ved hendelser, dvs. uten hensynstakende 
til noen overprøvende instans som sitter fjernt fra hendelsen og er uten lokal kunnskap. 
Denne lokale forankringen stimulerer til ekstra ytelser ved behov. Ut i fra denne refleksjonen 
kombinert med erfaringene fra den store Frøya-brannen kan ikke saksbehandler se at en 
større organisasjon vil bedre samvirket og samarbeidet med andre deltakende aktører, slik 
som det påstås i rapporten. Politisk nivå utfordres derfor spesielt til å vurdere akkurat dette 
elementet.  
 
Brann- og redningstjenesten har et absolutt krav til innsatstid på henholdsvis 10 minutter til 
noen særskilte brannobjekter eller områder, og 20 minutter til de øvrige delene av tettstedet. 
Ut over dette er det krav om at innsatstiden ikke bør overstige 30 minutter. Innsatstid dekker 
imidlertid bare tiden fra styrken er alarmert og til den er på stedet. Fordelen ved å ha et 
tidskrav i brann- og redningstjenesten er at befolkningen og nødstilte har en forutsigbar 
ramme for når de kan få hjelp. Samtidig er det slik at også nødvendig kompetanse stilles til 
disposisjon lokalt innenfor den samme tidsramme, via utrykningslederne. Det hjelper ikke 
med økt kompetanse på enkeltpersoner dersom denne kompetansen ikke er lokalt tilgjengelig 
ved hendelser. Videre er det slik at dersom det ønskes spesielle situasjonsbetingede tiltak 
etablert på enkeltområder i kommunen er dette lett gjennomførbart for lokalpolitisk nivå med 
dagens struktur og organisering av brannvesenet, dette vil neppe være like enkelt ved en 
større enhet som omfatter hele Sør-Trøndelag.  
 
Nærhet, lokalkunnskap, stor innsatsstyrke, lokalt lederskap samt rask respons ved hendelser 
er suksesskriterier ved større og mindre hendelser etter saksbehandlers mening. Et 
sentralisert brannvesen med større grad av heltidspersonell vil sannsynligvis gi 
effektiviseringsgevinster, høyere kompetanse hos den enkelte yrkesutøver samt gi bedre 
fagmiljø. Men det er uansett et poeng atter å understreke behovet for nærhet ved akutte 
hendelser og at beslutninger tas lokalt uten at disse beslutningene trengs sanksjonering før 
effektuering av en ledelse med beliggenhet utenfor den rammede kommunen. Endrede 
beslutningsprosedyrer kan i verste tilfelle medføre økt tidsforbruk før handling. Etter 
saksbehandlers mening ivaretar utarbeidet rapport om brannsamarbeidet i Orkdalsregionen 
bedre begge disse elementene, enn arbeidsgruppens framlagte høringsdokumenter. I dette 
ligger at avveiningene mellom nærhet/ lokalkunnskap/ innsatsstyrke/ geografiske forhold stilt 
opp i mot behovet for tilført/økt kompetanse, effektivisering og rasjonalisering betraktes av 



saksbehandler å være mer reflektert og ivaretatt i konseptet fremlagt av Orkdalsregionen, enn 
i arbeidsgruppa utredning. 
 
Ut i fra dette kan ikke saksbehandler se at Frøya kommune er tjent med et felles brann- og 
redningskorps som skissert i anbefalingen fra arbeidsgruppen. Lokale brannvesen har 
gjennom tid dokumentert sin berettigelse og handlekraft. Den senere tids uheldige håndtering 
av hendelser i akuttberedskapen nasjonalt har heller primært relatert seg til andre instanser 
enn brannvesene og disse instansenes sin ledelsesproblematikk. Det kan derfor, etter 
saksbehandlers mening, heller være relevant med en gjennomgang av den sentralt 
ansvarsplasserte akuttberedskapen enn den lokalt forankrede. Dog ses et behov for å plassere 
spesielle redningstjenester i større brann- og redningsenheter, slik som eksempelvis ansvar i 
forbindelse med spesielle utslipp samt slukking av brann i skip.  
 
På denne bakgrunnen fremmes saken for politisk behandling.  
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv:  026 &01  
Arkivsaksnr.:  13/908    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
TREPARTSSAMARBEID MELLOM FRØYA, TRONDHEIM OG HITRA 
KOMMUNER  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune vedtar å formalisere en samarbeidsavtale mellom de tre kommuner basert på 
en intensjonsavtale undertegnet av kommunene 1. august 2013.  
 
Rådmennene i Frøya, Hitra og Trondheim kommune gis fullmakt til å organisere 
samarbeidet, samt konkretisere samarbeidsområdene.  
 
Vedlegg: 
 
Saksopplysninger:   
Under årets Aqua Nor messen i Trondheim Spektrum i 2013 samarbeidet Frøya, Hitra og 
Trondheim kommuner om en felles stand og under felles markedsføring og budskap. Dette 
var første gang Hitra kommune deltok i samarbeidet. Første fellesstand mellom Frøya og 
Trondheim kommuner ble gjennomført under Aqua Nor i 2011. Under første dag av 
matfestivalen i 2013 ble en intensjonsavtale mellom Frøya, Hitra og Trondheim undertegnet.  
 
Det foreligger nå et ønske fra de tre kommunene om å videreføre intensjonsavtalen gjennom 
et samarbeid kalt trepartssamarbeidet. Denne saken er utarbeidet i felleskap mellom 
rådmennene i Frøya, Hitra og Trondheim kommuner og te likelydende saker fremmes i 
kommunene.  
 
Bakgrunn for arbeidets og dets innhold.  
Trondheim kommune som storby og regionsenter i Trøndelag, og Frøya og Hitra kommuner 
som innovative distriktskommuner i vekst, ønsker å videreføre et gjensidig, forpliktende og 
langsiktig samarbeid innen utvalgte områder. Felles for kommunene er en sterk utvikling i 
folketall primært gjennom arbeidsinnvandring, og et solid og innovativt næringsliv som er 
eksportrettet og som har behov for kompetanse.  
 



Det blir stadig viktigere å posisjonere Frøya, Hitra og Trondheim kommuner, og regionen 
som ledende innen marin sektor, i konkurranse med andre regioner i Norge. En viktig del av 
prosjektet vil være å videreutvikle samarbeidet som er igangsatt i tilknytning til mat, fiskeri 
og oppdrettsmessen i Trondheim, og synliggjøre den gjensidige avhengigheten mellom 
fiskeri- og havbrukskommunene Frøya, Hitra og landsdelshovedstaden Trondheim som 
messeby. Videre er det viktig å arbeide videre med utvikling av kulturnæringer så vel som 
nyetableringer innen marin sektor. For å følge opp den positive utviklingen i 
havbruksnæringen og annen industri trenger vi både norsk og utenlandsk arbeidskraft. Med 
tanke på at ovennevnte intensjonsavtale er meget ambisiøs i forhold til aktiviteter og de 
ressurser som det er realistisk å sette inn, vil vi i første omgang konsentrere oss om følgende 
utvalgte områder for Trepartssamarbeidet:  
 
1. Posisjonere regionen og kommunene som hovedsete for norsk marin næring, gjennom 
felles stand og profilering på mat-, fiskeri-, og havbruksmessen i Trondheim. Norges fremste 
region for utvikling av sjømatnæringen kan også synliggjøres på andre arenaer der det er 
mulig å framheve havbrukskommunene Frøya, Hitra og messebyen Trondheim.  
 
2. Forsterke samspillet mellom næringsliv, kultur-, og kunnskaps- og 
kompetanseinstitusjoner med spesielt fokus på Kultur- og Kompetansesenteret på Frøya, og 
Ægir – norsk havbruksmuseum på Hitra, og lignende kultur- og kompetanseinstitusjoner i 
landsdelshovedstaden Trondheim. Dette bedrer mulighetene for både kulturbasert og marin 
næringsutvikling.  
 
3. Opprette samarbeid om rekruttering av norsk og utenlandsk arbeidskraft som er optimal 
for kommunens økonomi, og som samtidig dekker næringslivets behov for riktig 
kompetanse. Det vil bli lagt til rette for familier med tiltak som sikrer boligtilbud, 
språkopplæring, integrering og inkludering.  
 
4. Den planmessige jobbingen som knytter seg til dette trepartssamarbeidet, må søkes best 
mulig avstemt med andre relevante interkommunale/regionale næringsplaner, herunder slike 
planer for Trondheims- og Orkdalsregionen.  
 
Partene har som strategi å utvikle og gjennomføre tiltak gjennom et operativt samarbeid 
innenfor de nevnte områdene. Trepartssamarbeidet mellom Frøya, Hitra og Trondheim 
kommuner kan startes 1. mars 2014, og videreføres fra år til år, så lenge ingen av 
kommunene har sagt opp sin deltagelse. Dette må i så fall gjøres skriftlig innen 30. 
september det forutgående år.  
I et felles formannskapsmøte for Frøya, Hitra og Trondheim i januar 2014 kom følgende 
innspill for viktig saker eller tiltak trepartssamarbeidet kan ha fokus på: 
 

• Etablere et forum for dialog hvor lokale politikere fra kommunene i 
trepartssamarbeidet kan møte sentrale politikere. 

• Ordførerne ønsker kontakt med alle næringsaktører for kunnskapsoverføring og 
kunnskapsdeling.  

• Arrangere et årlig «toppmøte» med de største næringsaktørene. Målsettingen er å 
posisjonere seg ovenfor både Stortingspolitikere og Regjering. Det foreslås at første 
«toppmøte» arrangeres i mai 2014.  

• Holde fokus på den store produksjonen som skjer i øyregionen og fokusere på 
hvordan beholde arbeidskraft- og arbeidsinnvandring.  



• Følgende fokusområder ble også nevnt i felles formannskapsmøte: samle alle 
interessenter rundt laks, egne ungdommer, matproduksjon, bruk av naturen, 
fiskerinæringen og vedlikehold av veier.  
 

Vurdering:  
 
Samarbeidet innenfor disse områdene vil styrke kommunene, profilere regionen og oppnå en 
økt satsing innen marin næringsutvikling og kulturliv. Andre områder, som truisme, kan 
senre bli tatt inn i prosjektet. Landsdelshovedstaden og øykommunene er gjensidig avhengig 
av et tett samarbeid for å lykkes med dette.  
 
For Frøya og Hitra kommuner er det et gunstig tidspunkt å bli med i Trepartssamarbeidet. 
Frøya og Hitra er suksessrike distriktskommuner med en spennende framtid, som har mye å 
tilby. Begge har et næringsliv i solid utvikling og betydelig arbeidsinnvandring. Det planlagte 
kultur- og kompetansesenteret på Frøya gir mulighet for å etablere tyngre kunnskapsmiljøer i 
øyregionen. Det samme kan sier om Ægir – norsk havbruksmuseum. Øyregionen er avhengig 
av Trondheim som en viktig medspiller.  
 
Trondheim kommune ønsker å bidra til samfunnsutvikling i hele regionen. Frøya og Hitra 
kommuner er i stand til å bidra konstruktivt for og nå en slik målsetting. Trepartssamarbeidet 
skal ikke komme i stedet for den øvrige samhandling Trondheim kommune har med 
Trondheimsregionen og Trøndelag for øvrig, men kommer i tillegg med et betydelig 
potensiale. Tilsvarende gjelder også for samhandlingen som Frøya og Hitra har med 
Orkdalsregionen og andre kommuner. Det er viktig at partene innfaser Trepartssamarbeidet i 
forhold til eksisterende samarbeidsfora og andre gjeldende satsinger.  
Organisering 
Kommunene forplikter seg til å avsette en tilstrekkelig stillingsressurs for gjennomføring av 
Trepartssamarbeidet. I tillegg setter kommunene av minimum kr. 50 000,- for direkte utlegg, 
i tillegg til kommunens kostnader for deltagelse på Oi Trøndersk Matfestival, Nor-Fishing og 
Aqua Nor. Trepartssamarbeidet kan eventuelt også utløse offentlige midler fra 
Fylkeskommunen eller andre etater. En eventuell slik finansiering vil komme i tillegg til 
ressurser beskrevet ovenfor.  
 
Konklusjon: Rådmannen i Frøya kommune anbefaler formannskapet å formalisere avtalen 
mellom de tre kommunene basert på intensjonsavtalen.  
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv:  223  
Arkivsaksnr.:  13/67    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Formannskapet 
 
 
SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - TILRETTELEGGING AV D RIFT 
VED FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Søknaden fra Prosjekt Frøya kultur og kompetansesenter avslås. Bakgrunnen for dette 
er at omsøkte prosjekt vurderes som en kommunal driftsoppgave, og er derfor ikke 
støtteberettiget ut fra retningslinjene til det kommunale næringsfondet. 
 
 
Vedlegg: 
1. Søknad fra Prosjekt Frøya kultur og kompetansesenter, datert 16.1.2013. 
2. Uttalelse fra Økonomisjef i Frøya kommune, datert 5.6.2013. 
3. Vedtak FSKsak 107/13. 
 
 
Saksopplysninger:   
Denne søknaden ble lagt fram for behandling i Formannskapets møte 26.06.2013, med 
følgende forslag til innstilling fra Rådmannen: 
«Søknaden fra Prosjekt Frøya kultur og kompetansesenter avslås. Bakgrunnen for dette 
er at omsøkte prosjekt vurderes som en kommunal driftsoppgave, og er derfor ikke 
støtteberettiget ut fra retningslinjene til det kommunale næringsfondet.» 
 
Formannskapet fattet følgende vedtak i møtet: 
«Saken utsettes og sendes tilbake for ny vurdering.» 
 
Søknaden: 
Prosjektdirektør for Frøya Kultur og Kompetansesenter Svein Jarle Midtøy, har sendt inn en 
søknad til det kommunale næringsfondet. Det søkes om tilskudd til totalt 11 ulike tiltak/ 
prosjekter som inngår i prosjektets utviklingskostnader for 2013: 
• Kjøp tjeneste NTNU v/ Senter for bygdeforskning – KomOpp pakke C1 skarv, natur 
og vern, nivå 2 for utførelse mai 2013. Kr. 685 000 eks. mva. 
• Kjøp tjeneste Frøya Film og Bilder ANS – redigering av råmaterial helikopterfilming 
av mai 2013 klargjort innen høst 2013. Kr. 100 000,- eks. mva. 
• Kjøp tjeneste NTNU v/ Institutt for kommunikasjon – utvikling kringkaster for 



sending filmer på digitale visningsplattformer høst 2013. Kr. 200 000 eks. mva. 
• Kjøp tjeneste NTNU v/ Geografisk institutt – samfunnsprosjekt – senter som motor 
for samfunnsutvikling start februar 2013 sammen med Distriktssenteret. Kr. 200 000 
eks. mva. 
• Kjøp tjeneste Vindfang AS – utvikling av profil- og designprogram, trykksaker, 
profileringsmateriell, hjemmeside løpende i 2013. Kr. 250 000 eks. mva. 
• Kjøp tjeneste Trøndersk Kystkompetanse AS – innleie støttepersonell til 
informasjonsarbeid, tilretteleggingsarbeid med mer i 2013. Kr. 200 000 eks. mva. 
• Kjøp tjeneste Frøya Hotell AS – møter og servering i fm. Prosjektutvikling i 2013. 
Kr. 75 000,- eks. mva. 
• Kjøp tjeneste Frøya Charterbåt – tilbringertjenester i fm folkemøter og 
innbyggerdialog i 2013. Kr. 75 000,- eks. mva. 
• Kjøp tjeneste Frøya.no – klikker for perioden 2013 iht. samfunnsinformasjon om 
prosjekt. Kr. 70 000,- eks. mva. 
• Kjøp tjeneste Hitra–Frøya.no – klikker for perioden 2013 iht. samfunnsinformasjon 
om prosjekt. Kr. 70 000,- eks. mva. 
• Prosjektutviklingskostnader – administrasjon, reisekostnader og studietur i hele 
2013. Kr. 250 000,- eks. mva. 
 
Det søkes om totalt kr. 2 175 000 eks. mva. i tilskudd fra Frøya kommunale næringsfond for 
å dekke deler av prosjektets utviklingskostnader i 2013. 
 
Søker gjør oppmerksom på at mange av ovenstående aktiviteter er følgekostnader knyttet til 
operasjonalisering av allerede innkjøpte KomOpp pakker for kr. 2 700 000,-. Videre gjøres 
det oppmerksom på at det arbeides mot det private næringsliv iht. finansiering av utvikling, 
testing, innkjøp og montering av visningsplattformer og visningsstasjoner i ca. 
størrelsesorden kr 2 000 000,-. Privat næringsliv har allerede bidratt med tilskudd på kr. 
2 700 000 til KomOpp rom og tekniske løsninger (Vedlegg 1). 
 
 
Vurdering: 
På bakgrunn av formannskapets vedtak i juni 2013, har saken blitt vurdert på nytt av 
rådmann, økonomisjef og saksbehandler. Rådmannen kan ikke se noen forhold som endrer 
på den vurderingen som ble gjort under forrige behandling av søknaden. Rådmannen velger 
derfor å holde fast ved sin oppfatning om at omsøkte prosjekt faller innenfor kommunens 
ordinære driftsoppgaver. 
 
I de lokale retningslinjene til fondet står det helt klart at: «det ikke kan gis tilskudd til drift. 
Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære oppgaver innenfor 
næringsutviklingsarbeid.” I tildelingsbrevet fra Sør-Trøndelag fylkeskommune står 
det også at: ”Midlene skal ikke brukes til å finansiere investeringer i/ eller ordinær drift og 
vedlikehold av statlig, fylkeskommunal eller kommunal velferdsproduksjon og offentlig 
forvaltnings- eller forretningsvirksomhet”. 
 
På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på nytt om at søknaden fra Prosjekt Frøya kultur 
og kompetansesenter avslås. Bakgrunnen for dette er at omsøkte prosjekt vurderes som en 
kommunal driftsoppgave, og er derfor ikke støtteberettiget ut fra retningslinjene til det 
kommunale næringsfondet. 
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SØKNAD KOMMUNALT NÆRING SFON D - TILRETTELEGGING FOR DRIFT

Det vises til kriterier for Frøya kommu nes nærin gsfon d, sak 51/12, og vi søker med
dette Frøy a kom muna le nærin gsfon d om tilskud d til følg ende:

• Kjøp tjen este NTNU v/Sente r for byg defors kning KomOpp pakk e Cl skarv,
natur og vern, nivå 2 for utførelse mai 2013
kr 685.00 0 eks mva.

• Kjøp tje neste Frøy a Film og Bilder ANS — redigering av råma terial
helikopterfilming av mai 2013 klargjort innen høst 201 3
kr 100.0 00 eks.mva .

• Kjøp tje neste NTNU v/Insti tutt for kommu nikas jon — utvikling krin gkast er for
send ing filmer på digitale visning splatt forme r høst 2013
kr 200.0 00 eks mva.

• Kjøp tjen este NTNU v/Geog rafisk institutt — samfun nspro sjekt — senter som
motor for samfunn sutvik ling star t feb ruar 201 3 sam men med Distrikt ssente ret
kr 200.0 00 eks.mv a.

• Kjøp tje neste Vindfang AS — utvikling av prof il- og design progr am, trykksa ker,
profilerin gsma teriell , hjem meside løp ende i 2013
kr 250.00 0 eks.mv a.

• Kjøp tjen este Trøn dersk Kystko mpeta nse AS — innleie støttep erson ell til
info rmasjo nsarb eid, tilrette leggin gsarbe id med mer i 2013
kr 200.0 00 eks.mv a.

• Kjøp tjen este Frøya Hotell AS — møte r og serv ering ifm prosjektutvikling i 2013
kr 75.00 0 eks.mva



• Kjøp tjen este Frøya Cha rterbåt — tilbring ertjen ester ifm folkem øter og
innby ggerd ialog i 201 3
kr 75 .000 eks.m va

• Kjøp tjene ste Frøya.n o — klikker for perio den 2013 iht samfun nsinfo rmasj on om
prosje kt
kr 70 .000 eks.m va

• Kjøp tjene ste Hitra- Frøya .no — klikker for period en 2013 iht
samfu nnsin formas jon om pro sjekt
kr 70.000 eks.m va.

• Prosje ktutvi klings kostn ader - admin istras jon, reis ekostn ader og studiet ur i
hele 2013
kr 250.00 0 eks .mva.

Det sø kes om totalt kr 2.175.000 eks .mva i tilskudd fra Frøy a kommu nes
næring sfond til å dek ke deler av prosjek tets utvi klings kostna der i 2013.

Det gjø res oppme rksom på at ma nge av ov enfor ståend e aktivi teter er
følgeko stnad er knyttet til operas jonalis ering av allere de innkjøp te KomOpp pak ker for
kr 2.70 0.000 .

Videre gjøre s det oppm erkso m på at det arbeide s mot det private nærings liv iht
finansi ering av utvikling, test ing, innkjøp og mont ering av visnin gspla ttform er og
visnin gsstas joner i ca. større lsesor den kr 2.000.0 00. Privat næringsl iv har allere de
bidrat t med tilsku dd på kr 2.700 .000 til KomOpp rom og tekniske løsninger .

Vi imø teser dere s snarlige tilbak emeld ing på søknad.

Med vennlig hilsen
Frøya kultur og kompe tanses enter

Svein Jarle Midtøy
prosje ktdirek tør









 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv:  C55   
Arkivsaksnr.:  14/23    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Formannskapet 
 
 
BAUTA PÅ TITRAN - RENOVERING - NY BEHANDLING  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune bevilger kr. 297 000 til renovering av bautaen på Titran. Kostnadene dekkes 
ved bruk av ubundet investeringsfond kto. 253080010.  Bidrag fra Fiskarlaget Midt-Norge på 
kr. 50 000 kreves utbetalt når oppussingen er gjennomført. 
Frøya kommune ønsker at eiendommen og Titran monumentet overdras fra Fiskarlaget Midt-
Norge til Frøya kommune og ber om at rådmannen gjennomfører denne overdragelsen. 
 
 
Vedlegg: 
 
Juridisk notat 
Styrevedtak i Fiskarlaget Midt- Norge 
 
Saksopplysninger:   
 
Etter oppslag i media samt henvendelser fra beboere på Titran ble Frøya kommune kjent at 
bautaen til minne om Titranulykken var i dårlig forfatning og hadde et sterkt behov for 
renovering.  
 
Det ble da tatt kontakt med kirkekontoret for å høre om de hadde kjennskap til saken. Det ble 
opplyst at Frøya kirkelige fellesråd hadde mottatt et tilbud på renovering i forbindelse med 
markeringen av 100 års jubileet for Titran kapell i 2012. Dette tilbudet beløp seg på kr. 
80 000 eks.moms. Metoden besto i syrevask og sandblåsing, fellesrådet takket nei på grunn 
av manglende midler. 
 
Rådmannen fikk kopi av fellesrådets tilbud på renovering, men valgte å ta kontakt med 
Fylkesarkiolog Kristian Pettersen i fylkeskommunen for å høre om han hadde erfaringer fra 
lignende tilfeller. Det ble derfra anbefalt å ta kontakt med Vitenskapsmuseet som tidligere 
hadde bistått fylkeskommunen i renovering av to bautaer. 
 
Det ble tatt kontakt med Vitenskapsmuseet konserveringslaboratoriet ved Seksjon for 
arkeologi som ba om bilder av bautaen og moseangrepene. Dette ble gjort og samtidig 



opplyst steinart. Samtidig ble det antydet at syrevask og sandblåsing virket dramatisk og 
kunne forverre problemene med forvitring fremover. 
 
Det ble videre anbefalt å ta kontakt med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) 
v/fagleder da det var der ekspertisen innen steinhugging og steinkonservering i Norge lå. 
 
Fagleder ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider var også skeptisk til tidligere 
foreslåtte metode men var positiv til å se på saken og 28. november kom to personer til 
Titran på befaring. På bakgrunn av befaringen mottok kommunen en tilstandsvurdering 
datert 6.12.2103.  
 
Rådmannen tok da umiddelbart kontakt med NDR og ba om en kostnadsberegning om de 
hadde mulighet til å ta oppdraget. Det viser seg at arbeidene er omfattende og at det vil ta 
inntil 360 timer til å utføre jobben, da fordelt på to personer. 
 
Kostnadsoverslag for restaurering av bautaen på Titran ble mottatt 7.1.2014 og viser en total 
kostnad på kr. 297 000. NDR er i utgangspunktet interessert i å utføre dette arbeidet, men tar 
forbehold om kapasitet til å utføre oppgaven kommende sommer. 
 
Her må det også vurderes om dette arbeidet er av et slikt omfang at det må legges ut på 
offentlig anbud, selv om det ikke er mange firma som innehar den nødvendige kompetansen. 
 
Bautaen på Titran samt grunnen den står på er ifølge grunnboka Fiskarlaget Midt-Norges 
eiendom,. Ut fra opplysninger i grunnboka, skjøte samt skylddelingsforretning av 5. august 
1949 er det ingen tvil om at eiendommen samt minnesmerke tilhører Fiskarlaget Midt-Norge. 
 
Fiskarlaget har i sitt styremøte 6.2.2014 tilbudt Frøya kommune å overdra eiendommen og 
Titran monumentet til kommunen vederlagsfritt. Forutsetningen er at Frøya kommune tar på 
seg ansvaret for alt vedlikehold av eiendommen og monumentet for all femtid. 
 
Rådmannen har i forbindelse med finansiering av arbeidene også vært i kontakt med 
Fiskarlaget Midt-Norge som har vedtatt å bidra med kr. 50 000 til dette arbeidet. Pengene vil 
bli utbetalt når fiskarlaget har mottatt dokumentasjon på at oppussingen er gjennomført. 
 
Vurdering: 
 
Den 17. juni 1949 ble det 5 meter høye monumentet reist på Titran til minne om 142 fiskere 
fra hele Midt-Norge som omkom natt til 14. oktober 1899. 
Dagen etter markeringen skrev avisen Nidaros at avdukingen var en gripende høytidelighet 
der ca 5000 mennesker fra hele kysten var samlet. 
 
Bautaen er laget av den kjente billedhuggeren Kristofer Leirdal. 
 
Rådmannen viser til rapporten fra NDR som viser at behovet for renovering av bautaen er 
nødvendig og bør gjennomføres så snart som mulig. Selv om eiendomsforholdene er uklare 
mener rådmannen at kommunen har et ansvar for at minnesmerker og bautaer holdes i hevd 
og anbefaler derfor at Frøya kommune tar kostnaden og søker andre samarbeidspartnere i 
forhold til medfinansiering i ettertid. 
 



Bautaen på Titran har stor betydning for stedet, kommunen og hele kysten og derfor bør dette 
arbeidet komme i gang så raskt som mulig. Frøya kommune har allerede sendt forespørsel til 
NDR om når arbeidene eventuelt kan igangsettes, men dette er ikke avklart enda.  
 
Frøya kommune bør etter rådmannens vurdering akseptere tilbudet fra Fiskarlaget Midt-
Norge om en vederlagsfri overdragelse av eiendom og minnesmerke.  
 
Det kan her nevnes at til høsten er det 115 år siden den tragiske ulykka utenfor fiskeværet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Sten Kristian Røvik Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/152    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
EIERSKAPSMELDING FRØYA KOMMUNE 2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Frøya kommunestyre vedtar eiermeldingen slik den er framlagt. 
2. Frøya kommunestyre vedtar at selskapsstrategien i eiermeldingen legges til grunn ved 

vurdering av etablering i nye selskaper og som grunnlag for årlig ettermelding. 
3. Utøvelse av eierstyring skjer gjennom de anbefalinger som ligger i eiermeldingen og 

kommunestyret vedtar at årlig eiermøte gjennomføres etter en nærmere fastsatt plan. 
4. Frøya kommunestyre tar regnskap for 2012 fra selskaper med kommunalt eierskap til 

orientering. 
 
 
Vedlegg: 
 
Eierskapsmelding for Frøya kommune 2013 

  
Saksopplysninger:   
 
Kommunestyret i Frøya kommune gjorde i sak 70/13 den 20.06.2013 følgende vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar fremlagt forslag til eierskapsstrategi for Frøya kommune. 
2. Det opprettes et utvalg på 3 personer som ferdigstiller eierskapsmelding for Frøya 

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

3. Eierskapsmelding ferdigstilles innen 1.10.2013 og fremlegges for politisk behandling 
i oktober 2013. 

 
Eierskapsmeldingen som legges fram er bygd opp i forhold til de eierskap Frøya kommune 
har i ulike typer selskaper. Oversiktene er delt inn i de ulike typer selskap eierskapet 
omfatter. 
Eiermeldingen inneholder de momenter som er anbefalt av i tilrådningen fra 
kommunaldepartementet, og som dannet grunnlaget for vedtaket i KS sak 70/13. I tillegg er 
det utarbeidet en oversikt over de ulike selskapene Frøya kommune har eierskap, og 
opplysningene er utarbeidet over samme mal for alle selskap. Alle opplysningene er ikke like 
omfattende for alle selskap, men det har vært et mål å gjøre disse så omfattende at de dekker 
kommunestyrets behov for å vurdere selskapet og for å gjøre de nødvendige vedtak. 



 
Eiermeldingen er i utgangspunktet et dokument som setter rammer for kommunestyrets 
eierstrategier og for utøvelsen av eierstyringen. I tillegg må dokumentet kunne ses i som en 
veiledning for styremedlemmer og medlemmer i generalforsamling/representantskap.  
 
Eiermeldingen bør behandles en gang hver kommunestyreperiode, mens selskapsoversikten 
behandles årlig, der økonomiske opplysninger oppdateres. 
 
Vurdering: 
 
Den framlagte eiermelding må ses i lys av at det er første gang et slikt dokument er laget i 
Frøya kommune. Dokumentet kunne vært utarbeidet i bredere eller mindre omfang, men 
arbeidsutvalget har vurdert utarbeidelsen som et greit utgangspunkt eller førsteutgave. 
 
Det vesentlige er at kommunestyret gis et grunnlag for beviste strategier i forhold til sine 
selskaper, både de man allerede har eierskap i og ikke minst ved etablering av nye eierskap, 
Eierstrategien framkommer i meldingens kapittel 2.6. For gjeldende selskaper er det viktig at 
den årlige eiermeldingen foreligger og blir fremlagt for kommunestyret. Dette skjer ved at 
det utarbeides oppdaterte meldinger for det enkelte selskap. 
 
I kapittel 2.5 framkommer hvordan eierstyringen skal utøves. 
 
Utvalget vil peke på årlige eiermøter, som er en av de viktigste styringsbegrep 
kommunestyret kan utøve. Gjennom slike møter vil dialogen mellom selskapet og eier gi 
informasjon og mulighet for å ivareta kommunens eierinteresser og eierstrategi. 
 
I oversiktene for det enkelte selskap er det foretatt en vurdering av selskapene med bakgrunn 
i den informasjon som foreligger, samt ut fra en totalkunnskap om de ulike selskapene og 
hvorfor kommunen har eierskap. Eierskapet i flere av selskapene er etablert for mange år 
siden og hensikten med eierskapet kan ha endret seg. Det vises her til rapportene vedrørende 
de ulike selskaper. Et ledd i utarbeidelsen er å framskaffe bevisstheten i forhold til framtidige 
selskap, hvilke selskap vi skal delta i og på hvilken måte. 
 
Interkommunalt samarbeid kan i dag etableres på frivillig grunnlag etter nærmere avtale 
mellom to eller flere kommuner. Samarbeidet kan etableres med hjemmel i flere lover og 
formålet med samarbeidet er avgjørende for hvilken samarbeidsmodell som bør velges. I 
ethvert samarbeid må kommunen gi fra seg noe av sin direkte myndighet/innflytelse til de 
samarbeidende organer. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre et samarbeid. Jo mer 
selvstendig et samarbeid kan opptre, dess mer indirekte er den folkevalgte styringen og 
kontrollen. Derfor er det i begrenset grad mulighet til å delegere lovpålagte oppgaver som 
innebærer offentlig myndighetsutøvelse til ulike selskapsformer. 
 
Eiermeldingen legges med dette fram i et samlet dokument. I oversikten framkommer 
vurderinger av de ulike selskap som kommunestyret som eier må vurdere og eventuelt vedta 
endringer i forhold til dagens eierskap. 
 
 
 
 



 
 
 















































































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Sten Kristian Røvik Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/153    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 20 14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
Vedlegg: 
 
(Regler sendes ut i egen email) 
 
Saksopplysninger:   
 
Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner var inntil 31.12.2013 tilsluttet 
Pensjonsordningen for folkevalgte i KLP. Denne tilsvarer kommunens pensjonsordning for 
ansatte, med særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full 
opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra 1. januar 2014 opphørte denne 
pensjonsordning og det må velges en ny pensjonsordning for de folkevalgte. Omleggingen 
skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som tredde i kraft 1. 
januar 2014. 
 
Senest innen utgangen av mars 2014 må kommunen beslutte hvilken pensjonsordning 
som skal gjelde for de folkevalgte fra 1. januar 2014. 
 
Kommunelovens § 43 sier at kommunestyret kan opprette en egen pensjonsavtale for de 
folkevalgte. Det er derfor ikke lovpålagt å ha en slik ordning, men Frøya kommune har hatt 
en egen pensjonsforsikring for folkevalgte siden det ble innført. 
 
Kommunestyret skal ta stilling til: 

1. Hvorvidt Frøya kommune fortsatt skal ha pensjonsordning for folkevalgte. 
2. Videreføre ordningen med pensjon for folkevalgte og dermed velge mellom 2 

alternative løsninger. I tillegg om ordningen også skal omfatte folkevalgte med 
mindre enn 1/3 av full godtgjørelse skal innlemmes da lavere innmeldingsgrense må 
vedtas særskilt av kommunen. 
 

1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte. 



Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de 
ansatte i kommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser 
vil også være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte. 

• Velges denne ordningen vil premien som belastes være endelig. 
 

2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter. 
Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og 
etterlatteytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i 
kommunen. 

• Velges denne ordningen så vil den fakturerte premien bli a-konto og 
det vil senere bli foretatt etteroppgjør. 

 
3. Om de folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år (må vedtas særskilt av kommunen, og 

finansiering blir som for de øvrige ansatte). Bare aktuelt hvis kommunen har valgt at 
folkevalgte skal innlemmes i den ordinære ordningen for ansatte. 

 
Et valg av alternativ vil være av langsiktig karakter og være basert på prinsipielt grunnlag. 
Det vil si at her tas det et valg som er varig. 
 
Forskjellen på brutto og netto ytelse: 
Bruttoberegnet pensjon: Pensjon som inkluderer folketrygd. Det betyr at utbetalinger fra 
folketrygd og andre pensjonsordninger blir vurdert i sammenheng og utbetalt ut fra et 
samordningsregelverk. 
Nettoberegnet pensjon: Pensjon som kommer i tillegg til folketrygd. 
 
Regelverk: 

1. «Offentlig tjenestepensjon i KLP – Tillegg til vedtekter med særskilte 
bestemmelser for folkevalgte i kommune og fylkeskommuner» - for de som velger 
at de folkevalgte skal innlemmes i fellesordningen for de ansatte. 

2. «Særskilte vedtekter for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner» - for de 
som velger særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye ordningen for 
stortingsrepresentanter. 

3. «Forsikringsvilkår – Offentlig tjenestepensjon i KLP» gjelder også for ny særskilt 
pensjonsordning så langt det passer. 

 
Vurdering: 
 
Kriterier ved valg av løsning: 
 Mal etter kommuneansattes 

ordning 
Mal etter stortingsordning 

Hva er 
billigst for 
kommunen? 

Billigst: 
Det er gjennomsnittet i det totale 
fellesskapet som bestemmer 
premien i kollektive 
forsikringsordninger. Folkevalgte 
utgjør en dyrere gruppe (høyere 
lønn og høyere alder) enn 
gjennomsnittet i fellesordningen 
for de kommuneansatte. Fordi 

 
Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe 
(høyere lønn og høyere alder) enn 
gjennomsnittet i fellesordningen for de 
kommuneansatte. 
Til tross for at en dårligere ytelse 
normalt ville vært billigere (gitt alt 
annet likt), veies dette opp av at denne 
ordningen vil ha et fellesskap kun 



premien blir utjevnet sammen med 
de øvrige ansatte i kommunen, vil 
det være billigst å melde 
folkevalgte onn i fellesordningen. 

bestående av folkevalgte. 

Hva lønner 
seg for 
folkevalgte? 

Mest lønnsomt: 
Regneeksemplene viser at 
fellesordningen vil være mest 
lønnsom for de aller fleste. 

 
I de tilfellene folkevalgte allerede har 
full opptjening i OfTP, og avslutter 
karrieren som ansatt i offentlig sektor, 
vil stortingsordningen lønne seg. Det er 
fordi dette er en netto ordning som 
kommer i tillegg til opptjening i OfTP. 

Mulighet 
for AFP? 

Ja: 
Aldersgrensen blir 70 år i ny 
ordning (mot tidligere 65 år). Som 
for alle andre i kommunen vil det 
være anledning til å gå av med 
pensjon ved 65 år. Kommunen kan 
i tillegg inngå avtale om AFP fra 
62 – 65 år. 

Nei: 
Men mulighet for fleksibel 
alderspensjon som i Folketrygden. 
(Med lavere årlig pensjon ved tidlig 
uttak) 

 
Eksempler på årlig pensjonsutbetaling: 
Siden nye ytelser er levealderjustert vil dette avhenge av alder og fødselsår. I eksemplene 
antas personen å være ansatt 1.1.2014. 
 
Født 1961 (53år) 14 års opptjening, pensjonsgrunnlag 650 000: 
Ordning som for stortingsrepresentanter kr. 41 855,44 
Ordning som for kommuneansatte  kr. 65 961,40 
 
Født 1974 (40 år) 27 års opptjening, pensjonsgrunnlag 500 000: 
Ordning som for stortingsrepresentanter kr. 47 494,17 
Ordning som for kommuneansatte  kr. 64 622,32 
 
Født 1984 (30 år) 37 års opptjening, pensjonsgrunnlag 500 000: 
Ordning som for stortingsrepresentanter kr. 61 666,67 
Ordning som for kommuneansatte  kr. 68 031,85 
 
Hva skjer med gammel ordning? 

• Alle aktive meldes ut 31.12.2013 og får oppsatte rettigheter 
• Tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter og allerede løpende pensjoner blir stående 

i gammel ordning 
• Arbeidsgiver skal fortsatt betale: 

�  Reguleringspremie 
�  Bruttotilskudd 
� Tilskudd som dekker de løpende kostnader til allerede løpende ventepenger 

(nye tilfeller av ventepenger vil ikke kunne forekomme) 
� Rentegarantipremie 

 
Et vedtak kan ha følgende ordlyd: 
 



Frøya kommune vedtar å videreføre pensjonsordningen for folkevalgte i KLP 
 
Pensjonsordningen for folkevalgte innlemmes i den ordinære tjenestepensjonsordningen for 
ansatte. De folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år. 
 
 eller 
 
Pensjonsordningen for folkevalgte følger mønsteret for stortingsrepresentanter. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Martin Østtveit-Moe Arkiv:  242 &00  
Arkivsaksnr.:  14/144    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
NYE RETNINGSLINJER FOR FRØYAS KOMMUNALE NÆRINGSFOND   
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet vedtar nye retningslinjer for Frøya kommunes næringsfond. 
2. Satsningsområdene for det kommunale næringsfondet er: 

a. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 
b. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 
c. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 
d. Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til nye retningslinjer «Retningslinjer – Frøya kommunes næringsfond» 
2. Gjeldende retningslinjer: Kommunalt næringsfond – kriterier og satsningsområder, 

datert 26.04.2012 

 
 
Saksopplysninger:   
På formannskapsmøtet 03.12.2013 ble det bestemt at retningslinjene for næringsfondet skulle 
tas opp til ny vurdering når ny næringsrådgiver var på plass januar 2014. Den nye 
næringsrådgiveren har sammen med den tidligere næringsrådgiveren og daglig leder i 
Trøndersk Kystkompetanse (TKK) gått igjennom de gjeldene retningslinjene og sett på 
hvilke behov for endringer i retningslinjene Frøya kommune har. Forslaget til nye 
retningslinjer er basert på en bearbeiding av et forslag fra TKK. Både dagens retningslinjer 
og forslaget til nye retningslinjer er vedlagt.  

 
 
Vurdering:  
Disse retningslinjene har administrasjonen en to-delt tilnærming til. Det er en del som går på 
satsningsområder for det kommunale næringsfondet, mens resten av retningslinjene i 



hovedsak går på vilkårene for tildeling og rammen rundt selve prosessen. Forslaget til nye 
retningslinjer har i stor grad blitt påvirket av erfaringer fra de siste årene og hvilke 
utfordringer og behov for presiseringer som har vært. 

Når det gjelder satsningsområder er det ønskelig med en diskusjon på dette i formannskapet. 
I de nye retningslinjene er de 4 satsningsområdene som har vært tidligere for fondet 
videreført: «nyskapende prosjekter med vekstpotensialer», «prosjekter som berører tiltak i 
den strategiske næringsplanen», «tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser» og «tiltak 
som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser». Det trengs en debatt rundt 
dette for å avklare om det er andre viktige satsningsområder som burde være med, for 
eksempel et punkt om en satsning på sentrumsutvikling. Rådmannen har inntrykk av at 
sentrumsutvikling kan bli et viktig område for næringsutvikling på Frøya fremover. Da kan 
det være en ressurs for arbeid med sentrumsutvikling å ha et punkt om dette i retningslinjene. 

Det kan også være aktuelt å kutte ut et av satsningsområdene, for eksempel «prosjekter som 
berører tiltak i den strategiske næringsplanen.» Dette punktet er veldig bredt og spørsmålet er 
om det favner om for mye? En strategisk næringsplan ser på næringsutvikling i et stort og 
strategisk perspektiv. Hvis næringsfondets satsningsområder er for store er det en fare for at 
effekten av å ha satsningsområder vannes ut. Det kan bety at midlene brukes opp uten at det 
har kommet en tydelig effekt ut av de andre satsningsområdene. Det er også risiko for at 
fondets midler brukes opp, og at gode søknader som for eksempel har potensiale til å skape 
varige lokale arbeidsplasser får avslag på bakgrunn av at fondet ikke har midler.  

Resten av retningslinjene består i hovedsak av vilkår for å få støtte fra fondet og noen 
praktiske føringer. Mange av de gjeldene retningslinjene for fondet har blitt videreført. Her 
forklares noen punkter som er endret eller som har blitt lagt til. Under § 4 Støttevilkår er de 5 
første punktene å anse som standardvilkår for å si noe om hvor mye som kan innvilges. 
Næringsfondet har for eksempel gitt støtte til en enkeltsak med over 800 000 kroner. Med 
tanke på at næringsfondet i 2013 fikk tildelt 770 000 kroner blir det vanskelig over tid å 
fordele fondsmidlene hvis støttebeløpene er så store. Da blir det få tiltak som støttes hvert år. 
Disse støttevilkårene tydeliggjør mulighetene hos søker og gir tydelige føring for hvordan 
saksbehandler kan vurdere hvert enkelt tilfelle. Disse standardene har sammenheng med § 4-
6, om at fondet bør anses som en motiverende og utløsende faktor for gjennomføring av 
tiltak. Det er også tatt med et punkt om lett omsettelige varer for å understreke at kommunen 
må være varsom når det gjøres vurdering av hva som bør støttes.  

I § 4-8, er det gjort en ordendring fra må til bør. Denne endringen skyldes en søknad fra 
froya.no angående Frøyaportalen i 2013. Hvor retningslinjene tilsa avslag på grunn av at 
bedriften er registrert i Trondheim, selv om prosjektet kun hadde Frøyas interesser som 
motivasjon. Rådmannen mener det er viktig med litt handlingsrom under dette punktet, slik 
at gode søknader som har positiv betydning for næringslivsutvikling på Frøya ikke får avslag 
på bakgrunn av formaliteter. 



Noen punkter slik som §§ 4-7, 4-8 og 5-2, er ment som tiltak for å spare tid og gi mer 
effektiv saksbehandling. Det siste punktet under § 4, 4-11, ønsker rådmannen en politisk 
diskusjon rundt. Det er viktig å presisere at tilsagn kan bortfalle dersom planene som er 
grunnlaget for et vedtak om støtte blir endret fordi det kan bety at Frøya kommune gir støtte 
til et prosjekt de opprinnelig ikke ville ha gitt støtte til. Det er ønskelig med debatt rundt 
ordet forhåndssamtykke. Hva legger formannskapet i et forhåndssamtykke? Det er viktig 
med en avklaring av dette slik at det er en standard for hvordan saksbehandler håndterer 
søknader som blir endret. 

Under § 6 er det to nye punkter som er viktig å nevne. § 6-2 er lagt til for å gjøre det mulig å 
forskuddsutbetale deler av tilsagn hvis det er avgjørende for en utløsning av prosjektet. § 6-5 
åpner for at Frøya kommune ved en senere anledning har mulighet til å gjøre undersøkelser 
på betydningen av støtte fra næringsfondet.  

Rådmannens mener at de nye retningslinjene tydeliggjør hva som kan støttes av 
næringsfondet og at rammeverket for saksgangen blir forbedret med de nye retningslinjene. 
Rådmannen innstiller på at de nye retningslinjene vedtas under forutsetning at formannskapet 
har diskutert næringsfondets satsningsområder og kommet med en presisering på hvordan de 
forventer at kommunen «forhåndssamtykker» under § 4-11. 

 
 
 
 
 







Frøya kommunes næringsfond 

Frøya kommune har et kommunalt næringsfond med formål å gi støtte til næringstiltak. Hvert 
år får Frøya kommune tilsagn om regionale utviklingsmidler som går øremerket til det 
kommunale næringsfondet. Søknader behandles fortløpende så lenge det er midler 
tilgjengelig.  
 
Fondet skal benyttes for å fremme næringsutvikling og har satsingsområder vedtatt i 
formannskap/ kommunestyre. 
 

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

 
 

Søknadene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene. Søknad til fondet må 
minimum inneholde presentasjon av forretningsidé, finansieringsplan og budsjett.  

Søknad sendes til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda eller til 
postmottak@froya.kommune.no. 



 

Retningslinjer for Frøyas kommunale næringsfond 
 
§ 1 Vedtektene omfatter  
 
Kommunalt næringsfond tildelt av Sør Trøndelag Fylkeskommune til Frøya kommune. Ytre 
rammer for næringsfondet er standardvedtektene fra Det Kongelige Kommunal – og 
regionaldepartement (KRD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av 
Frøya kommune. 
 
§ 2 Formål  
 
Fondet skal benyttes til tiltak med det formål å fremme lokal næringsutvikling.  Fondsmidlene 
skal prioriteres til tiltak som er i tråd med satsningsområder og tildelingsbrevet. 
 
§ 3 Støtteformer  
 
Støtte gis som tilskudd. Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet 
(jfr. Kommunelovens §51). Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer 
eller andeler i privat næringsvirksomhet.  
 
§ 4 Støttevilkår  
 

1. Samlet støtte skal ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. 
2. Det kan gis inntil 35 % støtte til såkalte harde investeringer, for eksempel maskiner og 

inventar. 
3. Det kan gis inntil 50 % støtte til såkalte myke investeringer, for eksempel innkjøp av 

ekstern ekspertise, konsulenter og egeninnsats. 
4. Det skal vises forsiktighet med å gi støtte til innkjøp av til lett omsettelige 

investeringer, som for eksempel biler og datautstyr, og må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle. 

5. Det anbefalte totale tilskuddsbeløpet bør ikke overstige 200.000 kroner. 
6. Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke 

dersom de er påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende 
faktor for gjennomføring av tiltak. Frøya kommune kan sette vilkår for tilskuddet. 

7. Søknader kan avslås administrativt der søknader åpenbart ikke oppfyller kriteriene for 
fondet. 

8. Søker bør være bosatt i Frøya kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør 
være registrert i kommunen. 

9. Det gis ikke tilskudd til drift. Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære 
oppgaver innenfor næringsutviklingsarbeid. 

10. Ved tilsagn om midler må mottaker akseptere tilbud innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke 
er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort. 

11. Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som er grunnlaget for vedtak om støtte 
blir endret uten forhåndssamtykke fra kommunen. 

 



 

§5 Forvaltning av fondet  
 

1. Formannskapet forvalter fondet. Saksbehandler behandler søknader og innstiller til 
formannskapet med vurdering og anbefaling. 

2. Søknader med tilskuddsbeløp som understiger 40.000 kroner kan behandles og vedtas 
administrativt. Det påligger saksbehandler å informere formannskapet om dette. 

 
§ 6 Utbetaling og rapportering  
 

1. Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 
tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt. 

2. 50 % av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt, men det 
må omsøkes i hvert enkelt tilfelle. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert 
regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget. 

3. Det kan gjøres unntak fra disse reglene med egne vedtak i den enkelte sak. 
4. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 

kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 
tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold. 

5. Støttemottaker forplikter seg til å rapportere om effekten av støtten fra næringsfondet 
hvis Frøya kommune etterspør informasjon ved en senere anledning. 

 
§ 7 Godkjenning av vedtekter  
 

Vedtekter for kommunalt næringsfond kan endres etter vedtak i Formannskapet.  
 

 

Vedtatt i Formannskapet – Frøya kommune – dato xx.xx.xxxx 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/131    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Forslag til vedtak: 
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