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60/18 Formannskapet 25.04.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.04.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 10.04.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 10.04.18 
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61/18 Formannskapet 25.04.2018 

 

FORSKJØNNING OG OPPGRADERING AV UTEOMRÅDET, SISTRANDA - TORVET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar følgende plan for forskjønning og oppgradering av uteområdet i sentrum/torget, 

våren 2018. 

 Konsulentbistand, landskapsarkitekt     

 Innkjøp 2-3 utegymapparater       

 Ekstra beplantning blomsterdekorasjon kommunevåpen   

 

Tiltakene, kr 100 000 finansieres via prosjekt 551217 «sentrumsområdet» som har en saldo på kr. 

1.266.444,00  

 

 

Vedlegg: 

 
Bilder av området. 

Eksempler på utegymapparat, 2 tilbud. 

 

Saksopplysninger:   

 

Frisklivsøya Frøya  

I torget på Sistranda ble det for noen år siden gjort en fin oppgradering. Der finnes nå benker og lekeapparat 

for barn. I den forbindelse og i frisklivskommunens/ helsefremmingens «ånd» er det ønskelig å supplere 

området med 2-3 treningsapparater for utendørs bruk. Disse apparatene er utviklet for å stimulere til fysisk 

aktivitet - med eller uten treningstøy. Apparatene kan plasseres i gruppe, eller som treningsposter langs en 

tursti, på et friområde eller i kombinasjon med en lekeplass. (se eksempler i vedlegg) Apparaturene vil kunne 

bli et flott løft for dette uteområde, og en kan tenke å supplere dette om det blir en suksess- i andre uteområder i 

kommunen. Rådmann foreslår å investere i 2-3 apparatur, med trening for ulike muskelgrupper. Disse foreslås 

utplasseres i ytterkant av lekeplassen. Rådmann har innhentet tilbud fra 2 tilbydere (vedlegg) som sier noe om 

pris på slik type utstyr. Kommunens «frisklivsansatte» vil bli involvert når det kommer til valg av apparatur.  

Torget 

I samarbeid med næringslivet har kommunen gjennomført flere møter der temaet har vært ytterligere 

forskjønning av sentrum, og spesielt nede på torget (mellom hotellet og stjernesenteret). Det har vært gjort en 

«aksjon» i denne henseende = «påskeøya» med opphenging av pynt og gul sykkel i treet på torget.  

I fortsettelsen ser rådmann at det er nødvendig å gjøre større grep for å få til en mer gjennomført oppgradering. 

Det ønskes det å fjerne mur/bed ned mot parkeringsplass (se vedlegg 1) beplantningen her er ifølge gartner en 

art som ikke plantes mere, og skal utryddes. I tillegg er det ønskelig å gjøre noe med trappa som går ned, med 



Saknr: 61/18 

ny beplantning, og kanskje lage et amfi/avsats som kan brukes ved ulike tilstelninger. Rådmann har kontaktet 

ON arkitekter v. landskapsarkitekt (kommunen har rammeavtale med disse) for å få lagt et enkelt overslag på 

hva det vil koste å utarbeide en enkel skisse/forslag til ny løsning.  De sier følgende på mail 13.04.18: 

«Hei. 

Viser til korrespondanse mellom deg og Per Oøyen samt telefonsamtale med Gunhild Reitan tidligere i dag. 

Utarbeidelse av et enkelt skisseforslag vil beløpe seg til ca kr. 15.000,- eks. mva. Dette vil omfatte området 

mellom vegen og parkeringsplassen. Det vil bli utarbeidet skisse som viser soner for fast dekke, beplantning 

m.m. samt utforming av og materialbruk for «amfi» til erstatning for eksisterende trapp. Utvelgelse av 

beplantning foreslår vi at dere tar sammen med lokal gartner e.l. Det forutsettes at nødvendig høydeinfo 

fremskaffes av Frøya kommune. Dersom det er ønskelig at vi skal bistå med utarbeidelse av 

konkurransegrunnlag for innhenting av priser fra entreprenør, vil dette beløpe seg til ca. kr. 20.000,- eks. mva. 

Vi ser ikke at det vil være behov for en egen befaring for dette oppdraget. Bildene viser det vi trenger, og vi 

har også kjennskap til området fra tidligere besøk på Frøya. 

Håper dette høres greit ut. 

med vennlig hilsen 

Bente H. Fjeldvær, Daglig leder» 

Kommunevåpen i blomster 

Kommunen har de siste 3 årene beplantet et kommunevåpen på Hamarvika -i oppkjøring fra tunellen og i 

hellingen opp mot rådhuset. Dette har vært en vakker skue, og en severdighet som har gitt kommunen positiv 

oppmerksomhet. Gartner har slitt med å få blomstene til å vare hele sommeren, og det er nå ønskelig å gjøre en 

vri. Gartner foreslår, utenfor rådhuset: å beplante området 2 ganger pr sesong. Her blir det plantet til 17 mai. 

På Hamarvika – å prøve å beplante med andre type blomster, litt senere på sommeren (til tour de Frøya). 

Rådmann innstiller på å gå for gartnerens forslag til ny blomsterløsning på Hamarvika, og 2 x beplantning ved 

rådhuset.  

 

Vurdering: 

 

Estetikk er viktig for innbyggerne på Frøya. Å ha et pent sentrum gir Frøyværingen noe å være stolt over, 

samtidig som det stimulerer gjester til å komme tilbake. Rådmanns forslag i denne saken er ment som et bidrag 

til et penere sentrum, og også et mer helsefrembringende sentrum. Rådmann foreslår å avsette en ramme på kr 

100 000 til formål som beskrevet i saksopplysningene.  

 
 
Forhold til overordna planverk: 

 

Frøya er et godt sted å leve! 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Det foreslås at tiltakene, kr 100 000 finansieres via prosjekt 551217 «sentrumsområdet» som pr dato har en 

saldo på kr. 1.266.444,00. Saldo etter vedtak blir da kr 1.166.444,00 
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/ Kommunestyret  

 

SALG AV EIENDOM I TILKNYTNING TIL NORDSKAG NÆRINGSPARK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Nutrimar AS får kjøpe det forespurte areal, parsell av eiendom 15/101. Parsellens areal er ca. 5 daa. I 

arealet skal kommunal eid vei nordvest inngå og Nutrimar overtar alt ansvar for vedlikehold av dette 

veistykket. Arealets grense mot nordøst skal være ytterside av vei med tilstrekkelig areal for grøft og evt. 

infrastruktur, der veien ikke skal inngå i salget. Vei og den del av arealet som ligger i område avsatt til 

småbåthavn justeres inn i allerede eksisterende eiendom i småbåthavna, fortrinnsvis kommunens 

eiendom hvis dette er hensiktsmessig. Hvis arealet er for stort med tanke på grensejustering skal 

rådmannen vurdere å selv eie området, evt. legge dette ut for salg til grunneiere i småbåthavn. Pris pr m2 

settes til 60,- Total kjøpesum vil fremkomme etter deling av eiendom. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med planlagt utvidelse av Nutrimar AS sitt anlegg på Nordskag næringspark har det fremkommet 

behov for å øke disponibelt areal for økt fleksibilitet når det gjelder fremtidig plassering av bygg og aktivitet for 

alle aktører i næringsparken. Nutrimar AS gjorde, 12.04.2018, en formell henvendelse om å kjøpe ca. 5 daa 

tomt sørøst for dagens anlegg der Frøya kommune er grunneier. Høsten 2017 gjorde Øypall AS en muntlig 

henvendelse til kommunen der de meddelte interesse om å få erverve samme areal som Nutrimar AS nå har 

bedt om å få kjøpe. Interessen fra Øypall AS er senere sjekket ut pr. telefon 17.04.2018 hvor daglig leder 

bekrefter at Øypall AS ikke lengre er interessert i å erverve nevnte areal. Eiendommen på ca 5 daa er del av et 

større restareal tilhørende Frøya kommune, i tilknytning til utbygging av næringsparken. Eiendommen har 

bnr/gnr 15/101. Det aktuelle området som Nutrimar ønsker å erverve fra Frøya kommune har kommunal eid 

vei på to sider, samt noe areal i tilliggende småbåthavn. 

 

De arealene som er solgt i næringsparken i 2008/2009 hadde en pris på 50,-/m2 for ferdig opparbeidet areal.  
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Bilde 1 Oversiktskart over aktuell tomt 
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Bilde 2 Kart over tomt  

 

Vurdering: 

 

Rådmannen vurderer at henvendelsen fra Nutrimar er i tråd med formålet for bruk av areal i tilknytning til 

Nordskag næringspark. I reguleringsplan er området avsatt til næring. En betenkelighet med salg direkte til 

Nutrimar AS er at arealet kunne vært utlyst for salg, men tomtens geografiske plassering gjør den til et naturlig 

areal for utvidelse av eksisterende aktivitet på Nordskaget næringspark og salg til evt. andre vil kunne gi en 

uønsket begrensning av utvidelsesmuligheter for eksisterende næringsaktivitet. 

 

Når det gjelder hva som skal inngå i det arealet som ønskes kjøpt av Nutrimar så vil det være naturlig at 

kommunal eid vei mot nordvest inngår. Det vil ikke være naturlig å inkludere den del av tomt som ligger i 

småbåthavna, samt veien inn til småbåthavn. Dette arealet vurderes beholdt av kommunen, justert inn i 

eksisterende eiendommer i havneområde, evt legges ut for salg til grunneiere småbåthavnen. 

 

Prisen for areal solgt i 2008/2009 var 50,-/m2 ferdig opparbeidet. Det vil være naturlig at salg av tomt til 

Nutrimar ligger på samme prisnivå, til tross for at dette området ikke er opparbeidet. I forbindelse med dette 

salget er det ikke sjekket opp hva kommunen betalte i forbindelse med tomteerverv i 2006. Indeksregulert vil 

50,-/m2 i 2008 tilsvare 59,94,-/m2 i 2017 og rådmannen anbefaler at dette legges til grunn for prissetting ved 

salg. Kunnskapsgrunnlag for beregning av prisindeks er SSB sin indekskalkulator. Det foreligger ikke tall frem 

til 2018. 

 

Rådmannens anbefaling 

Rådmannen anbefaler at Nutrimar AS får kjøpe det forespurte areal. I arealet skal kommunal eid vei nordvest 

inngå og Nutrimar overtar alt ansvar for vedlikehold av dette veistykket. Arealets grense mot nordøst skal være 

ytterside av vei med tilstrekkelig areal for grøft og evt infrastruktur. Vei og den del av arealet som ligger i 

område avsatt til småbåthavn justeres inn i allerede eksisterende eiendom i småbåthavna, fortrinnsvis 

kommunens eiendom hvis dette er hensiktsmessig. Hvis arealet er for stort med tanke på grensejustering skal 

rådmannen vurdere å selv eie området, evt legge dette ut for salg til grunneiere i småbåthavn. 
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Forhold til overordna planverk: 

I tråd med planverk 
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DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2018 

SØKNAD OM KULTURMIDLER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune har avsatt totalt kr. 310 000 som drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige lag og 

organisasjoner. Kr 210 000 bevilges til idretten. Fordelingen av disse midlene foretas av Frøya 

Idrettsråd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunen og idrettsrådet. 

Formannskapet fordeler resterende del, kr. 100 000 som følger: 

Frøya seniordans     1 500 

Mausund seniordans     1 500 

Frøya ornitologisk forening     1 000 

Trøndersk Kysthistoriske museum     0 

Frøyværingen     1 000 

Frøya Teaterlag     4 500 

Frøya skolekorps     4 500 

Sistranda mannskor     2 000 

Femme     0 

Stølan kretslag     5 600 

Valen grendalag     5 600 

Skjønhals kretslag     5 600 

Nesset grendalag     5 600 

Mausund grendalag     5 600 

Uttian grendalag     5 600 

Klubben grendalag     5 600 

Flatval grendalag     5 600 

Hamarvik grendalag     5 600 

Titran grendalag     5 600 

Gjæsingen velforening     5 600 

Sula grendalag     5 600 

Bogøy velforening     5 600 

Dyrøy grendalag     5 600 

Sauøy velforening     5 600 
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Vedlegg: 

 

Søknadsskjema og kriterier 

 

Saksopplysninger:   

 

Midlene ble annonsert gjennom pressen samt på kommunens hjemmesider og facebookside. Tilskuddene ble 

videre bekjentgjort gjennom facebooksidene til Frøya Idrettsråd samt mailer til lagene. Det ble sendt ut 

påminning like før påske. 

Frøya kommune hadde ved fristens utløp mottatt til sammen 35 søknader, hovedsakelig fra 

grendalag/velforeninger og idretten. Årets antall søknader er høyt sammenlignet med tidligere år, noe som er 

gledelig. 

Alle søknader er grundig gjennomgått og vurdert opp mot de kriteriene som er vedtatt for denne ordningen. 

Vedtatte kriterier går frem av vedlegg til saken. 

Når det gjelder idrettens andel av midlene skal disse etter vedtak fordeles av Frøya Idrettsråd. Idrettsrådet har 

som prinsipp at det er barn og unge som skal prioriteres, dette gjøres ved at antall aktive mellom 0-19 år legges 

til grunn. Ved gjennomgang av søknadene fra idretten viser det seg at det søkes om tilskudd for i alt 525 aktive 

barn og unge i denne gruppen. Idrettens andel er redusert fra 219 000 9 2017 til 210 000 i 2018, grunnet økt 

antall søknader. 

Så snart formannskapet har fattet vedtak i saken vil resten av midlene bli fordelt i møte med Frøya Idrettsråd 

der kommunen står for saksbehandling og anvisning av tilskuddene til de enkelte lagene. 

Vurdering: 

 

Gjennom en grundig gjennomgang av søknadene har rådmannen skaffet seg et godt inntrykk av det enorme 

arbeidet som legges ned av ulønnede ildsjeler, ledere, trenere og foreldre i Frøya kommune. Innsatsen er viktig 

i forhold til folkehelsen både gjennom tilrettelegging av fysisk aktivitet og gjennom å skape trivsel i alle 

grendene. Frøya er heldig som har aktive og godt drevne grendalag/velforeninger ikke minst med tanke på 

integrering av nye landsmenn. 

Når det gjelder grendalagene har rådmannen valgt å legge seg på samme tilskuddsbeløp til alle grendalagene. 

Dette ut fra at disse lagene gjør en stor innsats for befolkningen i grendene selv om størrelsen på innbyggertall 

er ulikt. Det som er felles for dem alle er at de vedlikeholder og videreutvikler lokale forsamlingshus som 

fungerer som møteplasser for innbyggerne.  

Rådmannen har lagt seg på samme prosentvise fordeling mellom idretten og andre lag som tidligere år. Idretten 

representerer de store tallene når det gjelder aktive, det er ingen tvil at idretten også er en viktig 

integreringsarena i tillegg til bidrag til folkehelsen gjennom fysisk aktivitet. Det er svært gledelig å registrer en 

stor økning i aktiviteten etter ferdigstillelsen av ny basishall, klatrehall og fotballhall. 

Når det gjelder to av søknadene der rådmannen ikke foreslår tildeling er at den ene klart faller utenfor 

kriteriene både når det gjelder antall medlemmer og formål. Dette gjelder Femme som er en sanggruppe og 

søker om midler til nye mikrofoner. Når det gjelder Trøndersk Kysthistoriske museum mener rådmannen at 

dette er et tiltak som ikke faller inn under den tradisjonelle definisjonen av frivillige organisasjoner og lag. 

Rådmannen vurderer denne søkeren som en ren interesseorganisasjon. Organisasjonen fikk heller ikke tildeling 

i 2017. 

Det kan legges til at begge disse kan søke om midler fra SalMar-fondet. Begge søkerne ble tildelt midler fra 

fondet i 2017 og kan søke på nytt når nye midler utlyses før sommeren i 2018. Årets SalMar-fond vil til 

orientering ha samme størrelse i 2018 som i 2017, kr. 450 000, dette etter avtale med bedriften. 

Når det gjelder foreslåtte tilskudd til Frøyværingen som i utgangspunktet er en kommersielt foretak er disse gitt 

for å gjennomføre gratis kurs i tradisjonelt håndarbeid for barn og unge. 

 



Saknr: 63/18 

 



Saknr: 64/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

25.04.2018 

Arkivsaksnr: 

18/978 

Sak nr: 

64/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

64/18 Formannskapet 25.04.2018 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 Budsjett- økonomi og handlingsplan 

- Notat til drøfting ettersendes 

 Miljøuke 

 OU – prosess teknisk 

 Unntatt offentligheten: 

- Kjøp av tomt  

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/977    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.04.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 10.04.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 10.04.18 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: D34  

Arkivsaksnr.: 18/936    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

FORSKJØNNING OG OPPGRADERING AV UTEOMRÅDET,  

SISTRANDA - TORVET  

 

Forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar følgende plan for forskjønning og oppgradering av uteområdet i 

sentrum/torget, våren 2018. 

 Konsulentbistand, landskapsarkitekt     

 Innkjøp 2-3 utegymapparater       

 Ekstra beplantning blomsterdekorasjon kommunevåpen   

 

Tiltakene, kr 100 000 finansieres via prosjekt 551217 «sentrumsområdet» som har en saldo på kr. 
1.266.444,00  

 

 

 

Vedlegg: 
 

Bilder av området. 
Eksempler på utegymapparat, 2 tilbud. 

 

Saksopplysninger:   
 

Frisklivsøya Frøya  

I torget på Sistranda ble det for noen år siden gjort en fin oppgradering. Der finnes nå benker og 

lekeapparat for barn. I den forbindelse og i frisklivskommunens/ helsefremmingens «ånd» er det 

ønskelig å supplere området med 2-3 treningsapparater for utendørs bruk. Disse apparatene er 

utviklet for å stimulere til fysisk aktivitet - med eller uten treningstøy. Apparatene kan plasseres i 

gruppe, eller som treningsposter langs en tursti, på et friområde eller i kombinasjon med en 

lekeplass. (se eksempler i vedlegg) Apparaturene vil kunne bli et flott løft for dette uteområde, og 

en kan tenke å supplere dette om det blir en suksess- i andre uteområder i kommunen. Rådmann 

foreslår å investere i 2-3 apparatur, med trening for ulike muskelgrupper. Disse foreslås utplasseres 

i ytterkant av lekeplassen. Rådmann har innhentet tilbud fra 2 tilbydere (vedlegg) som sier noe om 

pris på slik type utstyr. Kommunens «frisklivsansatte» vil bli involvert når det kommer til valg av 

apparatur. 

 



Torget 

I samarbeid med næringslivet har kommunen gjennomført flere møter der temaet har vært 

ytterligere forskjønning av sentrum, og spesielt nede på torget (mellom hotellet og stjernesenteret). 

Det har vært gjort en «aksjon» i denne henseende = «påskeøya» med opphenging av pynt og gul 

sykkel i treet på torget.  

I fortsettelsen ser rådmann at det er nødvendig å gjøre større grep for å få til en mer gjennomført 

oppgradering. Det ønskes det å fjerne mur/bed ned mot parkeringsplass (se vedlegg 1) 

beplantningen her er ifølge gartner en art som ikke plantes mere, og skal utryddes. I tillegg er det 

ønskelig å gjøre noe med trappa som går ned, med ny beplantning, og kanskje lage et amfi/avsats 

som kan brukes ved ulike tilstelninger. Rådmann har kontaktet ON arkitekter v. landskapsarkitekt 

(kommunen har rammeavtale med disse) for å få lagt et enkelt overslag på hva det vil koste å 

utarbeide en enkel skisse/forslag til ny løsning.  De sier følgende på mail 13.04.18: 

«Hei. 

Viser til korrespondanse mellom deg og Per Oøyen samt telefonsamtale med Gunhild Reitan tidligere i dag. 

Utarbeidelse av et enkelt skisseforslag vil beløpe seg til ca kr. 15.000,- eks. mva. Dette vil omfatte området 

mellom vegen og parkeringsplassen. Det vil bli utarbeidet skisse som viser soner for fast dekke, beplantning 

m.m. samt utforming av og materialbruk for «amfi» til erstatning for eksisterende trapp. Utvelgelse av 

beplantning foreslår vi at dere tar sammen med lokal gartner e.l. Det forutsettes at nødvendig høydeinfo 

fremskaffes av Frøya kommune. Dersom det er ønskelig at vi skal bistå med utarbeidelse av 

konkurransegrunnlag for innhenting av priser fra entreprenør, vil dette beløpe seg til ca. kr. 20.000,- eks. 

mva. 

Vi ser ikke at det vil være behov for en egen befaring for dette oppdraget. Bildene viser det vi trenger, og vi 

har også kjennskap til området fra tidligere besøk på Frøya. 

Håper dette høres greit ut. 

med vennlig hilsen 

Bente H. Fjeldvær, Daglig leder» 

Kommunevåpen i blomster 

Kommunen har de siste 3 årene beplantet et kommunevåpen på Hamarvika -i oppkjøring fra 

tunellen og i hellingen opp mot rådhuset. Dette har vært en vakker skue, og en severdighet som har 

gitt kommunen positiv oppmerksomhet. Gartner har slitt med å få blomstene til å vare hele 

sommeren, og det er nå ønskelig å gjøre en vri. Gartner foreslår, utenfor rådhuset: å beplante 

området 2 ganger pr sesong. Her blir det plantet til 17 mai. På Hamarvika – å prøve å beplante med 

andre type blomster, litt senere på sommeren (til tour de Frøya). Rådmann innstiller på å gå for 

gartnerens forslag til ny blomsterløsning på Hamarvika, og 2 x beplantning ved rådhuset.  

 

Vurdering: 

 
Estetikk er viktig for innbyggerne på Frøya. Å ha et pent sentrum gir Frøyværingen noe å være stolt 
over, samtidig som det stimulerer gjester til å komme tilbake. Rådmanns forslag i denne saken er 
ment som et bidrag til et penere sentrum, og også et mer helsefrembringende sentrum. Rådmann 
foreslår å avsette en ramme på kr 100 000 til formål som beskrevet i saksopplysningene.  
 
 

Forhold til overordna planverk: 



 
Frøya er et godt sted å leve! 

 

Økonomiske konsekvenser: 
 
Det foreslås at tiltakene, kr 100 000 finansieres via prosjekt 551217 «sentrumsområdet» som pr 
dato har en saldo på kr. 1.266.444,00. Saldo etter vedtak blir da kr 1.166.444,00 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 18/721    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG 

ORGANISASJONER 2018 

 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune har avsatt totalt kr. 310 000 som drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige lag og 

organisasjoner. Kr 210 000 bevilges til idretten. Fordelingen av disse midlene foretas av Frøya 

Idrettsråd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunen og idrettsrådet. 

Formannskapet fordeler resterende del, kr. 100 000 som følger: 

Frøya seniordans   1 500 

Mausund seniordans   1 500 

Frøya ornitologisk forening   1 000 

Trøndersk Kysthistoriske museum   0 

Frøyværingen   1 000 

Frøya Teaterlag   4 500 

Frøya skolekorps   4 500 

Sistranda mannskor   2 000 

Femme   0 

Stølan kretslag     5 600 

Valen grendalag     5 600 

Skjønhals kretslag     5 600 

Nesset grendalag     5 600 

Mausund grendalag     5 600 

Uttian grendalag     5 600 

Klubben grendalag     5 600 

Flatval grendalag     5 600 

Hamarvik grendalag     5 600 

Titran grendalag     5 600 

Gjæsingen velforening     5 600 

Sula grendalag     5 600 

Bogøy velforening     5 600 

Dyrøy grendalag     5 600 

Sauøy velforening     5 600 

 

 



 

Vedlegg: 

 

Søknadsskjema og kriterier 

 

 

Saksopplysninger:   
Midlene ble annonsert gjennom pressen samt på kommunens hjemmesider og facebookside. 

Tilskuddene ble videre bekjentgjort gjennom facebooksidene til Frøya Idrettsråd samt mailer til 

lagene. Det ble sendt ut påminning like før påske. 

Frøya kommune hadde ved fristens utløp mottatt til sammen 35 søknader, hovedsakelig fra 

grendalag/velforeninger og idretten. Årets antall søknader er høyt sammenlignet med tidligere år, 

noe som er gledelig. 

Alle søknader er grundig gjennomgått og vurdert opp mot de kriteriene som er vedtatt for denne 

ordningen. Vedtatte kriterier går frem av vedlegg til saken. 

Når det gjelder idrettens andel av midlene skal disse etter vedtak fordeles av Frøya Idrettsråd. 

Idrettsrådet har som prinsipp at det er barn og unge som skal prioriteres, dette gjøres ved at antall 

aktive mellom 0-19 år legges til grunn. Ved gjennomgang av søknadene fra idretten viser det seg at 

det søkes om tilskudd for i alt 525 aktive barn og unge i denne gruppen. Idrettens andel er redusert 

fra 219 000 9 2017 til 210 000 i 2018, grunnet økt antall søknader. 

Så snart formannskapet har fattet vedtak i saken vil resten av midlene bli fordelt i møte med Frøya 

Idrettsråd der kommunen står for saksbehandling og anvisning av tilskuddene til de enkelte lagene. 

 

 

Vurdering: 
Gjennom en grundig gjennomgang av søknadene har rådmannen skaffet seg et godt inntrykk av det 

enorme arbeidet som legges ned av ulønnede ildsjeler, ledere, trenere og foreldre i Frøya 

kommune. Innsatsen er viktig i forhold til folkehelsen både gjennom tilrettelegging av fysisk 

aktivitet og gjennom å skape trivsel i alle grendene. Frøya er heldig som har aktive og godt drevne 

grendalag/velforeninger ikke minst med tanke på integrering av nye landsmenn. 

Når det gjelder grendalagene har rådmannen valgt å legge seg på samme tilskuddsbeløp til alle 

grendalagene. Dette ut fra at disse lagene gjør en stor innsats for befolkningen i grendene selv om 

størrelsen på innbyggertall er ulikt. Det som er felles for dem alle er at de vedlikeholder og 

videreutvikler lokale forsamlingshus som fungerer som møteplasser for innbyggerne.  

Rådmannen har lagt seg på samme prosentvise fordeling mellom idretten og andre lag som tidligere 

år. Idretten representerer de store tallene når det gjelder aktive, det er ingen tvil at idretten også er 

en viktig integreringsarena i tillegg til bidrag til folkehelsen gjennom fysisk aktivitet. Det er svært 

gledelig å registrer en stor økning i aktiviteten etter ferdigstillelsen av ny basishall, klatrehall og 

fotballhall. 

Når det gjelder to av søknadene der rådmannen ikke foreslår tildeling er at den ene klart faller 

utenfor kriteriene både når det gjelder antall medlemmer og formål. Dette gjelder Femme som er 

en sanggruppe og søker om midler til nye mikrofoner. Når det gjelder Trøndersk Kysthistoriske 

museum mener rådmannen at dette er et tiltak som ikke faller inn under den tradisjonelle 



definisjonen av frivillige organisasjoner og lag. Rådmannen vurderer denne søkeren som en ren 

interesseorganisasjon. Organisasjonen fikk heller ikke tildeling i 2017. 

Det kan legges til at begge disse kan søke om midler fra SalMar-fondet. Begge søkerne ble tildelt 

midler fra fondet i 2017 og kan søke på nytt når nye midler utlyses før sommeren i 2018. Årets 

SalMar-fond vil til orientering ha samme størrelse i 2018 som i 2017, kr. 450 000, dette etter avtale 

med bedriften. 

Når det gjelder foreslåtte tilskudd til Frøyværingen som i utgangspunktet er en kommersielt foretak 
er disse gitt for å gjennomføre gratis kurs i tradisjonelt håndarbeid for barn og unge. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/978    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/976    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 Budsjett- økonomi og handlingsplan 

- Notat til drøfting ettersendes 

 Miljøuke 

 OU – prosess teknisk 

 Unntatt offentligheten: 

- Kjøp av tomt  
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