
FRØYA KOMMUNE 
FORMANNSKAPET Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 
Kommunestyresalen,  
Frøya herredshus 

01.07.2014 09.00 

 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  
Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 
 

Etter at formannskapsmøtet er ferdig går turen til Titran med besøk på 
Stabben fort, befaring på bautaen og sommeravslutning på Titran kafe.  
 

Sakliste: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

118/14 14/780   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.06.14  

 
119/14 14/561   
 SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - ESPEN NILSEN AS  

 
120/14 14/715   
 BUDSJETT TIL FRIVILLIGSENTRALEN  

 
121/14 14/586   
 SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE 2014  

 
122/14 14/607   
 SØKNAD OM MIDLER TIL OPPARBEIDELSE AV FELLESOMRÅDE I DYRVIK 

BOLIGFELT ÅKERVIKHAUGAN  
 

123/14 14/798   
 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL EUROGYM 2014  

 
124/14 14/799   
 SØKNAD OM STØTTE TIL IDRETTENS HEDERSDAG 2015  

 
125/14 14/781   
 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 
126/14 14/782   
 RÅDMANNENS ORIENTERING  

 
 
 
Sistranda, 26.06.14 
 

 Berit Flåmo  
 Ordfører 

 Frida Hanø Kvingedal 
 Sekretær 
  
 
 
 



Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 
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Melding til medlemmene: 
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Saknr: 118/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
01.07.2014 

Arkivsaksnr: 
14/780 

Sak nr: 
118/14 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
118/14 Formannskapet 01.07.2014 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.06.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 17.06.14 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 17.06.14. 
 



Saknr: 119/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
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01.07.2014 

Arkivsaksnr: 
14/561 

Sak nr: 
119/14 

Saksbehandler: 
Martin Østtveit-Moe 

Arkivkode: 
223 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
119/14 Formannskapet 01.07.2014 
 
 
SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - ESPEN NILSEN AS  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøyas kommunale næringsfond støtter Espen Nilsens AS søknad til å bygge ut kai på Uttian, med 
200 000 kroner under den forutsetning at prosjektet gjennomføres i tråd med gjeldene retningslinjer for 
fondet. 
 
Vedlegg: 
 
Prosjektplan for Espen Nilsen AS, mottatt 13.5.2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Espen Nilsen As, org.nr 997 110 064, søker det kommunale næringsfondet om støtte på 200 000,-. Espen Nilsen 
AS ønsker å videreutvikle foretaket sitt og sine aktiviteter og vil derfor ha en kai med større dybde, slik at det 
bedriften kan legge til med de fartøy de har i dag og evt. større båter ved senere anledninger. Espen Nilsen har et 
mål om å ha et rederi som har en aktiv fiskevirksomhet med hånd om ei kai og en base som er: gunstig lokalisert, 
egnet, romslig, fremtidsrettet og selveid. Det skal oppnås ved prosjektering, erverv av grunn og utbygging av kai 
og området rundt. 
 
Espen Nilsen begynte som fisker i 1999. Han begynte først å jobbe på andre fiskefartøy som f.eks Svanaug Elise. 
I 2001 kjøpte han båt selv og har siden utviklet bedriften sin og skiftet ut flere båter etter hvert som båtene har 
blitt for små. I dag har bedriften båten Edna Synnøve på 80’’ og maks kvote på sild, rekrutteringskvote på torsk, 
kvote på sei, kvote på makrell og vågevalkonsesjon. Bedriften har i dag mye utstyr som hører til driften og har 
behov for egnede fasiliteter for kailigge, vedlikehold, reparasjoner og drift. I dag har de ikke tilgang til egen kai 
med egne fartøyer. De leier kaiplass ved Frøya Næringspark As på Nesset. Fasilitetene på Nesset mener Espen 
Nilsen at ikke er egnet til deres aktivitet og bedriften er presset på tid til å finne egnet kai og kaiområde som 
dekker dagens behov og tenkt utvikling av bedriften. 
 
Espen Nilsen forteller at den planlagte fiskerihavna på Siholmen ikke er egnet for han fordi hans båter går for 
dypt. Det finnes ingen god alternativer i dag. Espen Nilsen ønsker å ta kontroll på utviklingen av kaiforholdene 
til selskapet slik at det tas høyde for videre utvidelser også. Lokasjon for å etablere kai er Hestøya på Uttian. Der 
skal en kai rehabiliteres, område beredes og sette opp en bygning for: 

- Oppbevaring/lager av bruk 
- Verksted – normalt vedlikehold og utbedringer 
- Personalrom 
- Kontor 

Prosjektet har en totalramme på 2 049 400,-. Søker har allerede vært i kontakt med kommunen om dispensasjon 
fra kommunens arealdel, kommunedelplan for Uttian, og saken skal opp til behandling i skrivende stund. Espen 
Nilsen har gjort grep allerede for at kaia ikke skal falle sammen. Det har vært sikringsarbeid og absolutt 
nødvendig vedlikehold. Kostnaden på allerede gjennomført arbeid er ikke inkludert i søknaden. Det er snakk om 
arbeid til en kostnad på 143 900,- som allerede er utført. 
 
 
 
 
 



Saknr: 119/14 

Vurdering: 
 
Frøya kommune er Sør-Trøndelags største fiskerikommune med flest fiskere og flest registrerte fiskefartøy. 
Espen Nilsen er en fisker på Frøya som satser friskt og som har satset i en god stund. At han ønsker å utvide og 
legge enda bedre til rette for utviklingen av sitt selskap er rådmannen positiv til. 
  
Kommunestyret har vedtatt fire satsningsområder for næringsfondet:  

1. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 
2. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen. Med spesiell fokus på fellestiltak som 

fremmer sentrumutvikling 
3. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 
4. Tiltak som spesielt har fokus på gründere blant kvinner, innvandrere og ungdom. 

 
Frøya kommune har i dag som kjent ingen gjeldende strategisk næringsplan, men i den strategiske næringsplanen 
som ble lagt ut på høring i 2012 er det ingen konkrete tiltak som kan kobles direkte opp mot dette prosjektet til 
Espen Nilsen. To hovedmål derimot omhandler det å satse på fiskeryrket: «Utnytte Frøyas fortrinn» og 
«Internasjonalt ledende på havbruk og deler av fiskeri». Fiskeri og havbruk har vært to bærebjelker for 
samfunnsutviklingen på Frøya og kommunens beliggenhet rett ved havets ressurser gir kommunen et fortrinn 
blant annet til å drive med fiske. Å støtte dette prosjektet vil derfor være i tråd med to hovedmål i den strategiske 
næringsplanen og dermed satsningsområdet nummer 2.  
 
Espen Nilsen AS er et selskap i vekst. Espen Nilsen har vist en vilje til å satse på fiskeriyrket og det ser vi blant 
annet i søknaden hvor søker forteller om flere kjøp av nye og større båter enn selskapet har hatt tidligere. 
Rådmannen tror derfor at de grepen som Espen Nilsen nå gjør vil være med å sikre gode arbeidsbetingelser for 
selskapet på sikt. Tiltaket vil derfor bidra til å sikre en varig lokal arbeidsplass og legge til rette for videre vekst. 
Rådmannen mener derfor at prosjekt er i tråd med satsningsområde nummer 3.  
 
Espen Nilsen er 30 år og relativt ung til å drive egen bedrifts som fisker. Rådmannen mener derfor at det også 
delvis er innenfor satsningsområde nummer 4 og kan regnes som en satsning på grundere blant ungdom. 
 
Rådmannen er positiv til søknaden fra Espen Nilsen. Prosjektet er innenfor gjeldene satsningsområdet og ser ut 
til å være i tråd retningslinjen til næringsfondet. Det søkes om 200 000 kroner og det utgjør en liten del av 
totalrammen for prosjektet på 2 049 400 kroner. Rådmannen anbefaler derfor at Frøya kommunal næringsfond 
støtter prosjektet med 200 000 kroner. 
 
 



Saknr: 120/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
01.07.2014 

Arkivsaksnr: 
14/715 

Sak nr: 
120/14 

Saksbehandler: 
Maciej Karpinski 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
113/14 Formannskapet 17.06.2014 
120/14 Formannskapet 01.07.2014 
/ Kommunestyret  
 
 
BUDSJETT TIL FRIVILLIGSENTRALEN  
  
 
Forslag til vedtak: 
 
Driftsbudsjett til Frivilligsentralen 2014 vedtas. Formannskapet bevilger kr. 355.300  
til Frivilligsentralen for drift til resten av 2014.  Midlene tas fra disposisjonsfondet. 
 
Vedtak i Formannskapet den 17.06.2014: 
 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 17.06.14: 
 
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 
«Saken utsettes» 
 
Vedlegg: 
 
Utdrag fra veilederen til Frivilligsentralen 
Budsjett 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune ble eieren av Frøya frivilligsentral i 2012. Kommunen har sørget for del-finansiering av lønn til 
lederen, men sentralen har aldri fått et driftsbudsjett å jobbe etter. Forskrifter nedfelt i «Veilederen for 
frivilligsentralen» vedtatt av Kultur- og kirkedepartementet 23. september 2005 sier at eieren 
(kommunen) har ansvar for å sikre det økonomiske grunnlaget for drift av sentralen (se vedlegg).  
Politikkere har nå bestilt et forslag til driftsbudsjett fra styret for Frøya frivilligsentralen og den 
legges frem i saksdokumenter sammen med kommentarer til budsjettforslaget. 
 
Vurdering: 
 
Budsjett til Frivilligsentralen er delvis basert på erfaringer fra tidligere drift og på virksomhetsplanen til 
Frivilligsentralen.  Etter gjennomgang og justeringer i kommentarer til dette budsjettforslaget virker dette 
budsjettforslaget solid og gjennomtenkt. Dette budsjettforslaget kan brukes som utgangspunkt for budsjett for 
Frøya Frivilligsentral. 
 
 



Saknr: 121/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
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01.07.2014 

Arkivsaksnr: 
14/586 

Sak nr: 
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Arkivkode: 
223 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
121/14 Formannskapet 01.07.2014 
 
 
SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Mausund IL tildeles midler til gjennomføring av ”Ut i Havet” festivalen. Størrelse på tildelingen er på kr 
50 000.-. Det er avsatt penger til festivalstøtte i årets budsjett. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om festivalstøtte fra Mausund IL datert 20.mai. 2014. 
 
Saksopplysninger:  
  
Søknaden om festivalstøtte til ”Ut i Havet” festivalen kom seint på året i forhold til søknadsfristen. Likevel bør 
den behandles når man er usikkert om fristen for søknader ble offentliggjort. Søknaden er ryddig og og formålet 
er viktig med tanke på tilbudet og støtte til Mausund IL.  
 
Vurdering:  
 
Søknaden er ryddig og og formålet er viktig med tanke på tilbudet og støtte til Mausund IL. Det er avsatt penger 
til festivalstøtte i årets budsjett med kr 50.000.- 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
122/14 Formannskapet 01.07.2014 
 
 
SØKNAD OM MIDLER TIL OPPARBEIDELSE AV FELLESOMRÅDE I DYRVIK BOLIGFELT 
ÅKERVIKHAUGAN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Søknaden om midler til opparbeidelse av fellesområder i Dyrvik boligfelt Årvikhaugan avslåes grunnen 
mangel på midler til slike formål i virksomhet kultur. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Dyrvik grendalag datert 21.05.14. 
 
Vurdering: 
 
Søknad om midler til opparbeidelse av fellesområder i Dyrvik boligfelt er et positivt initiativ, men virksomhet 
kultur og næring har dessverre ingen midler til slike formål.  
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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
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Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 
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Saksbehandler: 
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Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
123/14 Formannskapet 01.07.2014 
 
 
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL EUROGYM 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet avslår søknaden om støtte til Eurogym 2014. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra turngruppa til Frøya I.L 
 
Vurdering: 
 
Søknaden fra turngruppa til Frøya IL bør rettes til styret i Frøya IL på lik linje som søknader fra andre 
underavdelinger i Frøya IL.  
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FRØYA KOMMUNE 
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Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 
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Saksbehandler: 
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Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
124/14 Formannskapet 01.07.2014 
 
 
SØKNAD OM STØTTE TIL IDRETTENS HEDERSDAG 2015  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Søknaden avslåes på bakgrunn av manglende midler til slike tiltak i kommunens budsjett. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om støtte. 
 
Vurdering: 
 
Det er et positivt initiativ å hedre både utøvere og frivillige som gjør en fremragende jobb for idretten i Frøya 
kommune. Det ligger dog en usikkerhet i forhold til den økonomiske rammen. Det finnes heller ikke spesielle 
midler (av denne størrelsen) til slike tiltak i kommunens økonomi. 
 
 



Saknr: 125/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
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Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 
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Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 
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Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
125/14 Formannskapet 01.07.2014 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
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Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 
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Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
126/14 Formannskapet 01.07.2014 
 
 
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
Drøftingssaker: 
 

- Ressurskrevende brukere – nivå på tjenesteyting i egen bolig. (vedlegg) 
- Budsjett 2015 – politiske føringer/prioriteringer  

 
Orienteringssaker: 
 

- Status/orientering om arbeidet med boligpolitisk boligplan 
- Status/orientering om arbeidet med Veinavn 
- Prosjektet ”Administrativ utvikling”. (Vedlegg) 

 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/780    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.06.14  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 17.06.14 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 17.06.14. 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
 

Formannskapet: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

Møtedato: 
17.06.2014 

Møtetid: 
09.00 – 13.25 

Av utvalgets medlemmer møtte 
4 av 7  

Fra og med sak:    97/14 
Til og med sak:  117/14 
 
 
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: 
 
Ap/Høyre: 

 Martin Nilsen, varaordfører   
Kristin Reppe Storø 
Helge Borgen 

Frp/Sp: 
Vivian Dolen Sørdal 
Aleksander Søreng 
 

 

 
Vararepresentanter som møtte: 
 
Ap/Høyre: 
Gunn Heidi Hallaren 
Heidi Glørstad Nielsen 

Frp/Sp: 
Ingen. 
 

 

 
Merknader: 
 
1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
Underskrift: 
 
 
 

Berit Flåmo Heidi Glørstad Nielsen 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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111/14 14/713   
 LEIE AV KONTORER I BLÅTT KOMPETANSESENTER  
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97/14  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.06.14  
 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte 03.06.14 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 03.06.14 godkjennes som framlagt. 
 
  
98/14  
GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Årsberetning og regnskap for 2013 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
Årsberetning og regnskap for 2013 godkjennes som framlagt. 
 
  
99/14  
DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP 2013  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres 
følgende budsjettmessige endringer: 
 
Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 -  kr. 5 036 607,10 
Premieavvik - KLP 10905.1101.171 + kr.    387 955,- 
Premieavvik - SPK 10906.1101.171 -  kr.    105 825,- 
AGA Premieavvik - KLP 10995.1101.171 + kr.      19 786,- 
AGA Premieavvik - SPK 10996.1101.171 -  kr.        5 397,- 
Avsatt Bufferfond/Risiko  15400.9000.880 + kr. 2 490 088,10 
Avsatt Rentereguleringsfond 15402.9000.880 + kr. 2 250 000,- 
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende budsjettmessige 
endringer: 
 
Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 -  kr. 5 036 607,10 
Premieavvik - KLP 10905.1101.171 + kr.    387 955,- 
Premieavvik - SPK 10906.1101.171 -  kr.    105 825,- 
AGA Premieavvik - KLP 10995.1101.171 + kr.      19 786,- 
AGA Premieavvik - SPK 10996.1101.171 -  kr.        5 397,- 
Avsatt Bufferfond/Risiko  15400.9000.880 + kr. 2 490 088,10 
Avsatt Rentereguleringsfond 15402.9000.880 + kr. 2 250 000,- 
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100/14  
ÅRSMELDING 2013  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Årsmeldinga for 2013 tas til orientering, med følgende innspill: 
 
- feil areal på øya vår 
- lite om idrett under kultur, Tour de Frøya er ikke nevnt, som er et stort arr., mer om fotball og håndball 
  Frøya Over er ikke nevnt 
- hvorfor står antall oppdrettskonsesjoner, og ikke andre bedrifter, og antall lag og organisasjoner som er       
  på Frøya 
- kan vi oppfordre innbyggerne til å lese, å komme med tilbakemeldinger ang. kortversjon av    
 Årsmeldinga på  e- postadressen til kommunen? 
 

Enstemmig. 
 
Hovedutvalgets innstilling til Formannskapet: 
 
Årsmeldinga for 2013 tas til orientering, med følgende innspill: 
 
- feil areal på øya vår 
- lite om idrett under kultur, Tour de Frøya er ikke nevnt, som er et stort arr., mer om fotball og håndball 
  Frøya Over er ikke nevnt 
- hvorfor står antall oppdrettskonsesjoner, og ikke andre bedrifter, og antall lag og organisasjoner som er på     
  Frøya 
- kan vi oppfordre innbyggerne til å lese, å komme med tilbakemeldinger ang. kortversjon av Årsmeldinga på  
  e- postadressen til kommunen? 
 

Enstemmig 
 
  
101/14  
BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETT 2014  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjett som følger: 
 
Prosjektnr: Tekst: Beløp: 
111302 IKT (inkl. økonomisystem)     255 499,- 
111303 Oppgradering E-kommune 183 231,- 
551305 Hamarvik BHG/Nabeita oppvekstsenter 4 928 766,- 
551306 Nordskag oppvekstsenter 10 000 000,- 
551310 Omsorgsboliger Beinskaret 3 155 261,- 
551311 Påkostning kommunale bygninger 131 673,- 
551312 Kom-Opp prosjektet 454 500,- 
551317 Utbygging Sistranda Sentrum 15 771 664,- 
551318 Utvidelse av renseanlegg 3 460 172,- 
551319 Utskifting/rehab ledningsnett 979 679,- 
551322 Sæthervågen Fiskerihavn 5 201 015,- 
551324 Vassverksutbygging 1 491 635,- 
551326 Hovedkloakk nytt næringsområde 1 924 752,- 
551329 Asfaltprogram 1 211 332,- 
551330 Utskifting/rehab høydebasseng 826 100,- 
551331 Fiskerihavn – Sistranda 311 584,- 
551335 Næringsområde Nordhammarvik 1 008 636,- 
551337 Boligfelt Dyrøy 1 000 000,- 
551338 Boligområde Kverva 5 000 000,- 
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551339 Brannsikring Hallaren kirke 1 132 500,- 
551342 Dyrøy oppvekstsenter 951 000,- 
551345 Adresseprosjekt 215 372,- 
551346 Frøya kultur- og kompetansesenter 3 724 313,- 
551351 Midtsiholmen 700 000,- 
551352 Utbygging/sannering i h.h.t. rammeplan 3 500 000,- 
 Totalt 67 518 683,- 
 Finansiering:  
 Bruk av ubrukte lånemidler 55 429 981,- 
 Statlige tilskudd 6 239 000,- 
 Momskompensasjon 5 849 702,- 
 Total finansiering 67 518 683,- 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 17.06.14: 
 
Admnistrasjonen fremmet flg. forslag til endring: 

 
«Mausund svømmehall på kr. 4.155.558,- tas ut.» 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjett som følger: 
 
Prosjektnr: Tekst: Beløp: 
111302 IKT (inkl. økonomisystem)     255 499,- 
111303 Oppgradering E-kommune 183 231,- 
551305 Hamarvik BHG/Nabeita oppvekstsenter 4 928 766,- 
551306 Nordskag oppvekstsenter 10 000 000,- 
551307 Mausund Svømmehall 4 155 558,- 
551310 Omsorgsboliger Beinskaret 3 155 261,- 
551311 Påkostning kommunale bygninger 131 673,- 
551312 Kom-Opp prosjektet 454 500,- 
551317 Utbygging Sistranda Sentrum 15 771 664,- 
551318 Utvidelse av renseanlegg 3 460 172,- 
551319 Utskifting/rehab ledningsnett 979 679,- 
551322 Sæthervågen Fiskerihavn 5 201 015,- 
551324 Vassverksutbygging 1 491 635,- 
551326 Hovedkloakk nytt næringsområde 1 924 752,- 
551329 Asfaltprogram 1 211 332,- 
551330 Utskifting/rehab høydebasseng 826 100,- 
551331 Fiskerihavn – Sistranda 311 584,- 
551335 Næringsområde Nordhammarvik 1 008 636,- 
551337 Boligfelt Dyrøy 1 000 000,- 
551338 Boligområde Kverva 5 000 000,- 
551339 Brannsikring Hallaren kirke 1 132 500,- 
551342 Dyrøy oppvekstsenter 951 000,- 
551345 Adresseprosjekt 215 372,- 
551346 Frøya kultur- og kompetansesenter 3 724 313,- 
551351 Midtsiholmen 700 000,- 
551352 Utbygging/sannering i h.h.t. rammeplan 3 500 000,- 
 Totalt 71 674 241,- 
 Finansiering:  
 Bruk av ubrukte lånemidler 59 097 678,- 
 Statlige tilskudd 6 239 000,- 
 Momskompensasjon 6 337 563,- 
 Total finansiering 71 674 241,- 
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 102/14  
KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 taes til orientering. 
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 taes til orientering. 
 
  
103/14  
REVIDERT DELEGASJONSREGLEMENT - FRØYA KOMMUNE  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Vedlagte delegasjonsreglement vedtas som Frøya kommunes delegasjonsreglement fra d.d. 
Reglementet erstatter tidligere vedtatte delegeringsreglement (K-sak 105/07) 
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
Vedlagte delegasjonsreglement vedtas som Frøya kommunes delegasjonsreglement fra d.d. 
Reglementet erstatter tidligere vedtatte delegeringsreglement (K-sak 105/07) 
 
  
104/14  
REVIDERT MØTEREGLEMENT - FRØYA KOMMUNE  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Vedlagte møtereglement vedtas som Frøya kommunes møtereglement fra d.d. 
Reglementet erstatter alle tidligere vedtatte møtereglement. 
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
Vedlagte møtereglement vedtas som Frøya kommunes møtereglement fra d.d. 
Reglementet erstatter alle tidligere vedtatte møtereglement. 
 
  
105/14  
UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL 2015 - 2027  
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 4-1 varsles det oppstart av arbeid med 
kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 og forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 4-1 varsles det oppstart av arbeid med kommuneplanens 
samfunnsdel 2015 – 2027 og forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
  
106/14  
SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Saken går til kommunestyret uten innstilling fra formannskapet. 
 
Formannskapets behandling i møte 17.06.14: 
 
Repr. Arvid Hammernes ba om at hans habilitet blir vurdert da han som tjenestemann har vært sterkt involvert i 
saken.  Repr. Hammernes ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling. 
 
Saken går til kommunestyret uten innstilling fra formannskapet. 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn m/flytekai 
må fullføres. Her ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 
Med bakgrunn i nytt kostnadsoverslag og søknad om tilskudd fra Kystverket, vedtar kommunestyret å 
etterbevilge kr. 19.754.179.90 inkl. mva til Sæthervågen som finansieres på følgende måte: 

Tilskudd fra Kystverket  kr.   8.227.095.00 
Momskompensasjon  kr.   3.821.154.00 
Låneopptak   kr.   7.705.930.90 
Til sammen    kr. 19.754.179.90 

 
  
107/14  
ANG. KJØP/OVERTAGELSE AV PARSELL KOMMUNAL VEI PÅ FLATVAL  
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet viser til den pågående jordskiftesaken på Flatval som omhandler vegrett langs 
eksisterende veg, samt brev fra Sameiet Flatval Fellesveg(SFF) datert henholdsvis 06.01.2014 og 
11.06.2014. 
Formannskapet vedtar at det ikke inngås forhandlinger med SFF om overtakelse av kommunens eiendom 
Gnr. 8, bnr. 245 som omfatter deler av adkomstvegen til området, så lenge det ikke foreligger en 
rettskraftig dom i jordskiftesaken. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet viser til den pågående jordskiftesaken på Flatval som omhandler vegrett langs eksisterende veg, 
samt brev fra Sameiet Flatval Fellesveg(SFF) datert henholdsvis 06.01.2014 og 11.06.2014. 
Formannskapet vedtar at det ikke inngås forhandlinger med SFF om overtakelse av kommunens eiendom Gnr. 8, 
bnr. 245 som omfatter deler av adkomstvegen til området, så lenge det ikke foreligger en rettskraftig dom i 
jordskiftesaken. 
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108/14  
KOMMUNENS SALG AV TOMTER PÅ SØRNESSA, HAMARVIK  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune utlyser for salg sin eiendom på Sørnessa Gnr. 9, bnr. 107 inklusive naustområde med 
unntak av friluftsområde.  
Det forutsettes at det som grunnlag for bud skal fremlegges prospekt for hvordan man tenker utbygging 
av eiendommen, samt at etter at bud er akseptert, må utbygger parallellt med prosjektering av boligene 
utarbeide detaljreguleringsplan m/bestemmelser som bygger på prospektet som ligger til grunn for budet 
på eiendommen. I denne planen må man også ta hensyn til utnyttelse av naboeiendommen Gnr. 9, bnr. 21. 
Videre forutsettes at prospektet inkluderer en fremdriftsplan for utbygging av området. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 17.06.14: 
 
Flg. omforente forslag til endring av første setning ble fremmet: 

 
«Frøya kommune utlyser for salg sin eiendom på Sørnessa Gnr. 9, bnr. 107 inklusive naustområde med unntak 
av friluftsområde.» 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune utlyser for salg sin eiendom på Sørnessa Gnr. 9, bnr. 107 inklusive naustområde/friområde, med 
unntak av det innerste område i Jevika som i dag benyttes til friområde. Det forutsettes at det som grunnlag for 
bud skal fremlegges prospekt for hvordan man tenker utbygging av eiendommen, samt at etter at bud er 
akseptert, må utbygger parallellt med prosjektering av boligene utarbeide detaljreguleringsplan m/bestemmelser 
som bygger på prospektet som ligger til grunn for budet på eiendommen. I denne planen må man også ta hensyn 
til utnyttelse av naboeiendommen Gnr. 9, bnr. 21. 
Videre forutsettes at prospektet inkluderer en fremdriftsplan for utbygging av området. 
 
  
109/14  
NY SAMARBEIDSAVTALE - IUA SØR-TRØNDELAG  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Frøya kommunestyre sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for 

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den fremgår av saken og dets vedlegg 1.  
2. Frøya kommunestyre vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) 

slik det fremgår av sakens vedlegg 2. 

Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015. 
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
1. Frøya kommunestyre sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for 

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den fremgår av saken og dets vedlegg 1.  
2. Frøya kommunestyre vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik det 

fremgår av sakens vedlegg 2. 

Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015. 
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110/14  
EVT. DELTAKELSE I EIENDOMSSELSKAP - BLÅTT KOMPETANSESENTER  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune ser det som svært viktig at Blått Kompetansesenter realiseres slik som forutsatt i 
forprosjektet. Dette ikke minst for å sikre en videreutvikling av havbruksnæringa inn i fremtiden. 
Frøya kommune har ønske om å delta i eiendomsselskapet sammen med SIVA og Frøy Eiendom og med 
bakgrunn i dette gis rådmannen fullmakt til å fremforhandle en avtale. Kommunens andel i selskapet 
begrenses til maksimalt 10% eller kr. 1 mill, som finansieres ved at tomteprisen for arealet som kjøpes fra 
kommunen, reduseres tilsvarende. 
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune ser det som svært viktig at Blått Kompetansesenter realiseres slik som forutsatt i forprosjektet. 
Dette ikke minst for å sikre en videreutvikling av havbruksnæringa inn i fremtiden. 
Frøya kommune har ønske om å delta i eiendomsselskapet sammen med SIVA og Frøy Eiendom og med 
bakgrunn i dette gis rådmannen fullmakt til å fremforhandle en avtale. Kommunens andel i selskapet begrenses 
til maksimalt 10% eller kr. 1 mill, som finansieres ved at tomteprisen for arealet som kjøpes fra kommunen, 
reduseres tilsvarende. 
 
  
111/14  
LEIE AV KONTORER I BLÅTT KOMPETANSESENTER  
 
 
Vedtak: 
 
Leie av to kontorer i Blått kompetansesenter innarbeides i kommunens budsjett for år 2016. 
 
Falt, enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Leie av to kontorer i Blått kompetansesenter innarbeides i kommunens budsjett for år 2016. 
 
  
112/14  
PENGEGAVE TIL FLYGEL I FRØYA KULTUR - OG KOMPETANSESENTER  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret foreslår å bevilge opp til 90.000.- kr til anskaffelse av flygel til Frøya kultur- og 
kompetansesenter. 
Midler hentes fra kommunens disposisjonsfond. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 17.06.14: 
 
Saken ble lukket under orientering. Kommunelovens § 31, punkt 3. Møtet ble åpnet etter at orientering ble gitt. 
 
Innstilling: 
 
Kommunestyret foreslår å bevilge opp til 90.000.- kr til anskaffelse av flygel til Frøya kultur- og 
kompetansesenter. 
Midler hentes fra kommunens disposisjonsfond. 
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113/14  
BUDSJETT TIL FRIVILLIGSENTRALEN  
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 17.06.14: 
 
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 
«Saken utsettes» 
 
Forslag til vedtak: 
 
Driftsutfordringer til Frøya frivilligsentral i 2014 løses innenfor budsjett til virksomhet Kultur.  Driftsbudsjett til 
Frøya frivilligsentral for 2015 innarbeides i kommunens budsjett for 2015. 
 
  
114/14  
BOSETTING AV FLYKTNINGER  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune stiller seg positiv og har vedtatt å ta imot 15 flyktninger i 2014, K-sak 131/13.  
Ut fra dette vedtaket ble en arbeidsgruppe nedsatt. 
 
1. Formannskapet tar rapporten fra nedsatt arbeidsgruppe til orientering. 

 
2. Rådmannen gies nødvendige fullmakter både når det gjelder planlegging, få på plass egnet 

boligmasse, organisering og samarbeid med andre kommuner og IMDI i forbindelse med bosetting 
av flyktninger. 
Forventede inntekter og utgifter legges inn i budsjett 2015 (2014) så snart det er avklart når en kan 
forvente ankomst av flyktningene og sammensetting av tilflyttet gruppe. 

 
3. Formannskapet holdes orientert om arbeidet, herunder økonomi, gjennom ordinære 

tertialrapporter og årsmeldinger. Dersom utgifter til tiltaket overstiger inntektene, må oppdekking 
til formålet fremmes som egen sak til kommunestyret.  

 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune stiller seg positiv og har vedtatt å ta imot 15 flyktninger i 2014, K-sak 131/13. Ut fra dette 
vedtaket ble en arbeidsgruppe nedsatt. 
 
1. Formannskapet tar rapporten fra nedsatt arbeidsgruppe til orientering. 

 
2. Rådmannen gies nødvendige fullmakter både når det gjelder planlegging, få på plass egnet boligmasse, 

organisering og samarbeid med andre kommuner og IMDI i forbindelse med bosetting av flyktninger. 
 Forventede inntekter og utgifter legges inn i budsjett 2015 (2014) så snart det er avklart når en kan forvente 

ankomst av flyktningene og sammensetting av tilflyttet gruppe. 
 
3. Formannskapet holdes orientert om arbeidet, herunder økonomi, gjennom ordinære tertialrapporter og 

årsmeldinger. Dersom utgifter til tiltaket overstiger inntektene, må oppdekking til formålet fremmes som 
egen sak til kommunestyret.  
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115/14  
TV-AKSJONEN 2014  
 
 
Vedtak: 
 
Kommunekomiteen for TV aksjonen 2014 sammensettes slik: 
 
Leder:    Ordfører Berit Flåmo 
Nestleder:   Varaordfører Martin Nilsen 
Frivilligheten:   Brit Ohrø 
Oppvekst:  Roger Fredheim 
Næringsforeningen: Oddrun Englund 
Sekretær:  Siv-Tove Skarshaug 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunekomiteen for TV aksjonen 2014 sammensettes slik: 
 
Leder:    Ordfører Berit Flåmo 
Nestleder:   Varaordfører Martin Nilsen 
Frivilligheten:   Brit Ohrø 
Oppvekst:  Roger Fredheim 
Næringsforeningen: Oddrun Englund 
Sekretær:  Siv-Tove Skarshaug 
 
  
116/14  
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
• Har fått en del henvendelser omkring veinavn på Frøya. Saksbehandler ønskes til neste møte for en liten 

orientering/informasjon. 
• Styringsgruppa i Orkdalsregionen hadde møte på Frøya. Protokoll kommer senere. 
• Møte i «Kysten er klar» i forrige uke.  Prosjektet skal avsluttes til høsten. Protokoll kommer senere. 
• Fylkesting på Frøya i dag og i morgen. 
 
  
117/14  
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
Repr. Arvid Hammernes: Hvordan er ansettelser av nye lærere?   
Rådmann: Ny utlysning ved Sistranda skole. Tilsettinger ved de andre skolene er klar.  
Håvard Holte Os ansatt som rektor ved Mausund oppvekstsenter. 
 
Orienterte om rekruttering av folk til ledige stillinger. Søknadsfristen er utvidet vedr. teknisk sjef-stillingen,  
men det er flere gode søkere til økonomisjefstillingen og stillingen som regnskapssjef.. 
 
Ny brosjyre ”Retningslinjer for Frøya kommune og ansattes bruk av sosiale medier” er utarbeidet og vil bli 
distribuert neste uke. 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Martin Østtveit-Moe Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 14/561    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 
 
SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - ESPEN NILSEN AS  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøyas kommunale næringsfond støtter Espen Nilsens AS søknad til å bygge ut kai på 
Uttian, med 200 000 kroner under den forutsetning at prosjektet gjennomføres i tråd 
med gjeldene retningslinjer for fondet. 
 
 
Vedlegg: 
 
Prosjektplan for Espen Nilsen AS, mottatt 13.5.2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Espen Nilsen As, org.nr 997 110 064, søker det kommunale næringsfondet om støtte på 
200 000,-. Espen Nilsen AS ønsker å videreutvikle foretaket sitt og sine aktiviteter og vil 
derfor ha en kai med større dybde, slik at det bedriften kan legge til med de fartøy de har i 
dag og evt. større båter ved senere anledninger. Espen Nilsen har et mål om å ha et rederi 
som har en aktiv fiskevirksomhet med hånd om ei kai og en base som er: gunstig lokalisert, 
egnet, romslig, fremtidsrettet og selveid. Det skal oppnås ved prosjektering, erverv av grunn 
og utbygging av kai og området rundt. 
 
Espen Nilsen begynte som fisker i 1999. Han begynte først å jobbe på andre fiskefartøy som 
f.eks Svanaug Elise. I 2001 kjøpte han båt selv og har siden utviklet bedriften sin og skiftet 
ut flere båter etter hvert som båtene har blitt for små. I dag har bedriften båten Edna Synnøve 
på 80’’ og maks kvote på sild, rekrutteringskvote på torsk, kvote på sei, kvote på makrell og 
vågevalkonsesjon. Bedriften har i dag mye utstyr som hører til driften og har behov for 
egnede fasiliteter for kailigge, vedlikehold, reparasjoner og drift. I dag har de ikke tilgang til 
egen kai med egne fartøyer. De leier kaiplass ved Frøya Næringspark As på Nesset. 
Fasilitetene på Nesset mener Espen Nilsen at ikke er egnet til deres aktivitet og bedriften er 
presset på tid til å finne egnet kai og kaiområde som dekker dagens behov og tenkt utvikling 
av bedriften. 
 
Espen Nilsen forteller at den planlagte fiskerihavna på Siholmen ikke er egnet for han fordi 
hans båter går for dypt. Det finnes ingen god alternativer i dag. Espen Nilsen ønsker å ta 



kontroll på utviklingen av kaiforholdene til selskapet slik at det tas høyde for videre 
utvidelser også. Lokasjon for å etablere kai er Hestøya på Uttian. Der skal en kai 
rehabiliteres, område beredes og sette opp en bygning for: 

- Oppbevaring/lager av bruk 
- Verksted – normalt vedlikehold og utbedringer 
- Personalrom 
- Kontor 

Prosjektet har en totalramme på 2 049 400,-. Søker har allerede vært i kontakt med 
kommunen om dispensasjon fra kommunens arealdel, kommunedelplan for Uttian, og saken 
skal opp til behandling i skrivende stund. Espen Nilsen har gjort grep allerede for at kaia ikke 
skal falle sammen. Det har vært sikringsarbeid og absolutt nødvendig vedlikehold. 
Kostnaden på allerede gjennomført arbeid er ikke inkludert i søknaden. Det er snakk om 
arbeid til en kostnad på 143 900,- som allerede er utført. 
 
Vurdering: 
 
Frøya kommune er Sør-Trøndelags største fiskerikommune med flest fiskere og flest 
registrerte fiskefartøy. Espen Nilsen er en fisker på Frøya som satser friskt og som har satset i 
en god stund. At han ønsker å utvide og legge enda bedre til rette for utviklingen av sitt 
selskap er rådmannen positiv til. 
  
Kommunestyret har vedtatt fire satsningsområder for næringsfondet:  

1. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 
2. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen. Med spesiell fokus på 

fellestiltak som fremmer sentrumutvikling 
3. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 
4. Tiltak som spesielt har fokus på gründere blant kvinner, innvandrere og ungdom. 

 
Frøya kommune har i dag som kjent ingen gjeldende strategisk næringsplan, men i den 
strategiske næringsplanen som ble lagt ut på høring i 2012 er det ingen konkrete tiltak som 
kan kobles direkte opp mot dette prosjektet til Espen Nilsen. To hovedmål derimot 
omhandler det å satse på fiskeryrket: «Utnytte Frøyas fortrinn» og «Internasjonalt ledende på 
havbruk og deler av fiskeri». Fiskeri og havbruk har vært to bærebjelker for 
samfunnsutviklingen på Frøya og kommunens beliggenhet rett ved havets ressurser gir 
kommunen et fortrinn blant annet til å drive med fiske. Å støtte dette prosjektet vil derfor 
være i tråd med to hovedmål i den strategiske næringsplanen og dermed satsningsområdet 
nummer 2.  
 
Espen Nilsen AS er et selskap i vekst. Espen Nilsen har vist en vilje til å satse på fiskeriyrket 
og det ser vi blant annet i søknaden hvor søker forteller om flere kjøp av nye og større båter 
enn selskapet har hatt tidligere. Rådmannen tror derfor at de grepen som Espen Nilsen nå 
gjør vil være med å sikre gode arbeidsbetingelser for selskapet på sikt. Tiltaket vil derfor 
bidra til å sikre en varig lokal arbeidsplass og legge til rette for videre vekst. Rådmannen 
mener derfor at prosjekt er i tråd med satsningsområde nummer 3.  
 



Espen Nilsen er 30 år og relativt ung til å drive egen bedrifts som fisker. Rådmannen mener 
derfor at det også delvis er innenfor satsningsområde nummer 4 og kan regnes som en 
satsning på grundere blant ungdom. 
 
Rådmannen er positiv til søknaden fra Espen Nilsen. Prosjektet er innenfor gjeldene 
satsningsområdet og ser ut til å være i tråd retningslinjen til næringsfondet. Det søkes om 
200 000 kroner og det utgjør en liten del av totalrammen for prosjektet på 2 049 400 kroner. 
Rådmannen anbefaler derfor at Frøya kommunal næringsfond støtter prosjektet med 200 000 
kroner. 
 
 
 
 
 





















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/715    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

 

BUDSJETT TIL FRIVILLIGSENTRALEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Driftsbudsjett til Frivilligsentralen 2014 vedtas. Formannskapet bevilger kr. 355.300  

til Frivilligsentralen for drift til resten av 2014.  Midlene tas fra disposisjonsfondet. 

 

 

Vedlegg: 
 

Utdrag fra veilederen til Frivilligsentralen 

Budsjett 

 

Saksopplysninger:   
 

Frøya kommune ble eieren av Frøya frivilligsentral i 2012. Kommunen har sørget for del-

finansiering av lønn til lederen, men sentralen har aldri fått et driftsbudsjett å jobbe etter. 

Forskrifter nedfelt i «Veilederen for frivilligsentralen» vedtatt av Kultur- og 

kirkedepartementet 23. september 2005 sier at eieren (kommunen) har ansvar for å sikre det 

økonomiske grunnlaget for drift av sentralen (se vedlegg).  

Politikkere har nå bestilt et forslag til driftsbudsjett fra styret for Frøya frivilligsentralen og den 

legges frem i saksdokumenter sammen med kommentarer til budsjettforslaget. 

 

Vurdering: 
 

Budsjett til Frivilligsentralen er delvis basert på erfaringer fra tidligere drift og på 

virksomhetsplanen til Frivilligsentralen.  Etter gjennomgang og justeringer i kommentarer til 

dette budsjettforslaget virker dette budsjettforslaget solid og gjennomtenkt. Dette 

budsjettforslaget kan brukes som utgangspunkt for budsjett for Frøya Frivilligsentral. 

 

 

 

 

 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 14/586    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE 2014  
 

 

Forslag til vedtak: 
Mausund IL tildeles midler til gjennomføring av ”Ut i Havet” festivalen. Størrelse på 
tildelingen er på kr 50 000.-. Det er avsatt penger til festivalstøtte i årets budsjett. 
 

 

Vedlegg: 
 

Søknad om festivalstøtte fra Mausund IL datert 20.mai. 2014. 

 

Saksopplysninger:  
  

Søknaden om festivalstøtte til ”Ut i Havet” festivalen kom seint på året i forhold til 

søknadsfristen. Likevel bør den behandles når man er usikkert om fristen for søknader ble 

offentliggjort. Søknaden er ryddig og og formålet er viktig med tanke på tilbudet og støtte til 

Mausund IL.  

 

Vurdering:  
 

Søknaden er ryddig og og formålet er viktig med tanke på tilbudet og støtte til Mausund IL. 

Det er avsatt penger til festivalstøtte i årets budsjett med kr 50.000.- 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 14/607    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

SØKNAD OM MIDLER TIL OPPARBEIDELSE AV FELLESOMRÅDE I DYRVIK 
BOLIGFELT ÅKERVIKHAUGAN  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Søknaden om midler til opparbeidelse av fellesområder i Dyrvik boligfelt Årvikhaugan 
avslåes grunnen mangel på midler til slike formål i virksomhet kultur. 
 

 

Vedlegg: 
 

Søknad fra Dyrvik grendalag datert 21.05.14. 

 

Vurdering: 
 

Søknad om midler til opparbeidelse av fellesområder i Dyrvik boligfelt er et positivt initiativ, 

men virksomhet kultur og næring har dessverre ingen midler til slike formål.  

 

 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/798    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL EUROGYM 2014  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Formannskapet avslår søknaden om støtte til Eurogym 2014. 
 

 

Vedlegg: 
 

Søknad fra turngruppa til Frøya I.L 

 

Vurdering: 
 

Søknaden fra turngruppa til Frøya IL bør rettes til styret i Frøya IL på lik linje som søknader 

fra andre underavdelinger i Frøya IL.  

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/799    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

SØKNAD OM STØTTE TIL IDRETTENS HEDERSDAG 2015  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Søknaden avslåes på bakgrunn av manglende midler til slike tiltak i kommunens 
budsjett. 
 

 

Vedlegg: 
 

Søknad om støtte. 

 

Vurdering: 
 
Det er et positivt initiativ å hedre både utøvere og frivillige som gjør en fremragende jobb for 

idretten i Frøya kommune. Det ligger dog en usikkerhet i forhold til den økonomiske 

rammen. Det finnes heller ikke spesielle midler (av denne størrelsen) til slike tiltak i 

kommunens økonomi. 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/781    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/782    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 
Drøftingssaker: 

 

- Ressurskrevende brukere – nivå på tjenesteyting i egen bolig. (vedlegg) 

- Budsjett 2015 – politiske føringer/prioriteringer  

 

Orienteringssaker: 

 

- Status/orientering om arbeidet med boligpolitisk boligplan 

- Status/orientering om arbeidet med Veinavn 

- Prosjektet ”Administrativ utvikling”. (Vedlegg) 
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