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169/13  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19. OG 20.11.13  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19. og 20.11.13 godkjennes som framlagt.  

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19. og 20.11.13 godkjennes som framlagt. 

 

  

170/13  

ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune imøtekommer ikke IMDI’s anmodning om bosetting av 15 flyktninger i 2014. 

2. Rådmannen bes om å bruke perioden fram til tidlig høst 2014 til å danne grunnlag for politisk 

beslutning om videre bosetting i 2015, med spesiell vekt på boligområdet, ny struktur og finansiering 

av boliger for arbeidsinnvandrere slik at utleieboliger kan frigjøres for mottak av flyktninger 

 

Enstemmig. 

 

Innstilling: 

 

1. Frøya kommune imøtekommer ikke IMDI’s anmodning om bosetting av 15 flyktninger i 2014. 

2. Rådmannen bes om å bruke perioden fram til tidlig høst 2014 til å danne grunnlag for politisk beslutning 

om videre bosetting i 2015, med spesiell vekt på boligområdet, ny struktur og finansiering av boliger for 

arbeidsinnvandrere slik at utleieboliger kan frigjøres for mottak av flyktninger 

 

  

171/13  

GNR 64 BNR 61 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune selger tilleggtomt til Gnr. 64, bnr. 61 på totalt ca. 150 m2 til Ragnhild Elverum, Stjørdal. 

Arealet som selges skal være i samsvar med kart som er vedlagt Sula fiskarlag sin uttalelse i saken. Det 

forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen. 

 

Tomteprisen fastsettes til kr. 12.500,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom 

kjøper og selger.  

 

Enstemmig. 

 

Innstilling: 

 

Frøya kommune selger tilleggtomt til Gnr. 64, bnr. 61 på totalt ca. 150 m2 til Ragnhild Elverum, Stjørdal. 

Arealet som selges skal være i samsvar med kart som er vedlagt Sula fiskarlag sin uttalelse i saken. Det 

forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen. 

 

Tomteprisen fastsettes til kr. 12.500,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom kjøper og 

selger.  
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172/13  

AVHENDING AV SULA SKOLE  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune som eier av Sula skole ser positivt på at Sula grendalag har planer for rehabilitering og 

en senere bruk av Sula skole til utvidelse av eksisterende grendahus.  

 

Kommunen vil derfor overføre eiendommen til Sula Grendalag for kr. 1,- Det inngås avtale med 

grendalaget som omfatter betingelser om rehabilitering og fremdrift av dette arbeidet, samt senere drift 

og vedlikehold av bygningsmassen. I samme avtale inngår det også bestemmelse om at kommunen dekker 

årlige kapitalkostnader for et lån på kr. 1 mill som tilsvarer de beregnede rivningskostnadene for bygget. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtalen og kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å 

godkjenne avtalen. 

 

Enstemmig. 

 

Innstilling: 

 

Frøya kommune som eier av Sula skole ser positivt på at Sula grendalag har planer for rehabilitering og en 

senere bruk av Sula skole til utvidelse av eksisterende grendahus.  

 

Kommunen vil derfor overføre eiendommen til Sula Grendalag for kr. 1,- Det inngås avtale med grendalaget 

som omfatter betingelser om rehabilitering og fremdrift av dette arbeidet, samt senere drift og vedlikehold av 

bygningsmassen. I samme avtale inngår det også bestemmelse om at kommunen dekker årlige kapitalkostnader 

for et lån på kr. 1 mill som tilsvarer de beregnede rivningskostnadene for bygget. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtalen og kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å 

godkjenne avtalen. 

 

  

173/13  

KJØP AV HAVNEVÅGEN BOLIGFELT PÅ FLATVAL  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune avslår tilbudet fra Gunnar Kristoffersen, vedrørende kjøp av Havnevågen boligfelt på 

Flatval.  

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune avslår tilbudet fra Gunnar Kristoffersen, vedrørende kjøp av Havnevågen boligfelt på Flatval.  
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174/13  

FELLES STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALREGIONEN  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for 

Orkdalsregionen under forutsetning av at Sør- Trøndelag fylkeskommune bevilger de omsøkte midlene, 

jfr budsjett i saken. 

 

Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver 

og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 

 

Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter Agdenesmodellen. Den estimerte 

kostnaden på kr 33 000,- dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger.  

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 03.12.13: 

 

Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet: 

 

«Under forutsetning av at Sør- Trøndelag fylkeskommune bevilger de omsøkte midlene, jfr budsjett i saken.» 

 

Innstilling: 

 

Frøya kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. 

 

Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være 

representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 

 

Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter Agdenesmodellen. Den estimerte kostnaden 

på kr 33 000,- dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger.  
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175/13  

AVTALE MELLOM NORSK DATA SENTER (NDS) OG FRØYA KOMMUNE FRA 01.01.2014  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune inngår vedlagte tjenesteavtaler nr 1-10 med Norsk Data Senter fra 01.01.14. Avtalene er 

ansaffet etter lov om offentlige anskaffelser, og har en variget som følger rammeavtalen til STFK. 

Avtalene er uavhengige av hverandre og kan sies opp hver for seg.  

 

Avtalene generer følgende kostnader for Frøya kommune. Alle priser er oppgitt i eks. mva 

 

Tjenesteavtale 1: Serviceavtale 

Avtale på timebank samt oversiktsdokument med priser. Total årlig kostand: Løpende etter behov. Trer 

ikraft hvis support på 9,5 t er «brukt opp». Timepris pr dato er kr 869.- pr time (regulert av 

konsulentavtalen i STFK) Vil annta at at dette vil generere en årlig utgift år 1 på (basert på support tall 

fra ATEA AS) intill 100 000 kr/år, og senere avta. 

 

Tjenesteavtale 2: Serverovervåkning- Full overvåkning av alle serverne.  

Pris mnd: 8 325kr/ år: 99 900 kr 

   

Tjenesteavtale 3: Vedlikehold AD og Exchange- Vedlikehold 1g/uke av kommunens AD og Exchange 

løsninger. Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000 kr 

 

Tjenesteavtale 4: Vedlikehold citrix- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens citrix løsninger.  

Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr 

 

Tjenesteavtale 5: Vedlikehold nettverk- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens nettverk løsninger. Pris mnd: 

6 000kr/ år: 72 000kr 

 

Tjenesteavtale 6: Vedlikehold sikkerhet- Vedlikehold 1g/uke av kommunens sikkerhetsløsninger. Pris 

mnd: 6 000kr/ år: 72 000 kr 

 

Tjenesteavtale 7: Vedlikehold VMware- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens VMware.  

Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000 kr 

 

Tjenesteavtale 8: Vedlikehold SCCM- Vedlikehold 1g/uke av kommunens SCCM løsning.  

Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr (trer ikraft etter installasjon av dette) 

Tjenesteavtale 9: Microsoft system oppdateringer- Ukentlige oppdateringer.  

Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000kr 

 

Tjenesteavtale 10: Supportavtale- Tilpasset avtale. 570 minutter support pr mnd.  

Pris mnd: 8 300 kr/ år: 99 600kr. 

 

Enstemmig. 

 

Innstilling: 

 

Frøya kommune inngår vedlagte tjenesteavtaler nr 1-10 med Norsk Data Senter fra 01.01.14. Avtalene er 

ansaffet etter lov om offentlige anskaffelser, og har en variget som følger rammeavtalen til STFK. Avtalene er 

uavhengige av hverandre og kan sies opp hver for seg.  

 

Avtalene generer følgende kostnader for Frøya kommune. Alle priser er oppgitt i eks. mva 

 

Tjenesteavtale 1: Serviceavtale 

Avtale på timebank samt oversiktsdokument med priser. Total årlig kostand: Løpende etter behov. Trer ikraft 

hvis support på 9,5 t er «brukt opp». Timepris pr dato er kr 869.- pr time (regulert av konsulentavtalen i STFK) 

Vil annta at at dette vil generere en årlig utgift år 1 på (basert på support tall fra ATEA AS) intill 100 000 kr/år, 

og senere avta. 
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Tjenesteavtale 2: Serverovervåkning- Full overvåkning av alle serverne.  

Pris mnd: 8 325kr/ år: 99 900 kr 

   

Tjenesteavtale 3: Vedlikehold AD og Exchange- Vedlikehold 1g/uke av kommunens AD og Exchange 

løsninger. Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000 kr 

 

Tjenesteavtale 4: Vedlikehold citrix- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens citrix løsninger.  

Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr 

 

Tjenesteavtale 5: Vedlikehold nettverk- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens nettverk løsninger. Pris mnd: 6 

000kr/ år: 72 000kr 

 

Tjenesteavtale 6: Vedlikehold sikkerhet- Vedlikehold 1g/uke av kommunens sikkerhetsløsninger. Pris mnd: 6 

000kr/ år: 72 000 kr 

 

Tjenesteavtale 7: Vedlikehold VMware- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens VMware.  

Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000 kr 

 

Tjenesteavtale 8: Vedlikehold SCCM- Vedlikehold 1g/uke av kommunens SCCM løsning.  

Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr (trer ikraft etter installasjon av dette) 

Tjenesteavtale 9: Microsoft system oppdateringer- Ukentlige oppdateringer.  

Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000kr 

 

Tjenesteavtale 10: Supportavtale- Tilpasset avtale. 570 minutter support pr mnd.  

Pris mnd: 8 300 kr/ år: 99 600kr 

 

  

176/13  

17. MAI KOMITE 2014  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune oppnevner følgende 17.mai komité for jubileumsåret 2014: 

 Ordfører 

 Kultursjef 

 Representant fra Frivilligsentralen 

 Representant fra Frøyahallen 

 Representant fra Frøya kulturskole 

 Representant fra skolene 

 Representant fra barnehagene 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune oppnevner følgende 17.mai komité for jubileumsåret 2014: 

 Ordfører 

 Kultursjef 

 Representant fra Frivilligsentralen 

 Representant fra Frøyahallen 

 Representant fra Frøya kulturskole 

 Representant fra skolene 

 Representant fra barnehagene 
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177/13  

JERNROSEN - SØKNAD OM BIDRAG FRA FRØYA KOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune støtter dette tiltaket og bevilger kr. 10 000. Midlene tas fra posten 14901 1100 120, 

reserverte tilleggsbevilgninger. Saldo på denne posten før vedtak er kr. 252 700. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune støtter dette tiltaket og bevilger kr. 10 000. Midlene tas fra posten 14901 1100 120, reserverte 

tilleggsbevilgninger. Saldo på denne posten før vedtak er kr. 252 700. 

 

  

178/13  

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune vedtar flg. møteplan for formannskapet og kommunestyret for  

1. halvår 2014 

 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

KST 30.01. 27.02. 27.03. 30.04. 22.05. 19.06.  

FSK 14.01.  04.02. og 

18.02. 

04.03. og 

18.03. 

08.04.  06. og 27.05. 03.06. og 

17.06. 

01.07. 

 

14. og 15. januar skal Formannskapsmøtet avholdes i Trondheim. 

 

Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart kl.  10.00 

Formannskapsmøtene holdes på  Tirsdager med møtestart     kl.  09.00 

 

*) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. 

 

*) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 03.12.13: 

 

Flg. omforente forslag til endring ble fremmet: 

 

«Endring av datoer for Kommunestyret i april og mai: Onsdag 30. april og torsdag 22. mai. 

14. og 15. januar skal Formannskapsmøtet avholdes i Trondheim.» 

 

Innstilling: 

 

Frøya kommune vedtar flg. møteplan for formannskapet og kommunestyret for  

1. halvår 2014 

 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

KST 30.01. 27.02. 27.03.  15.05. 19.06.  

FSK 14.01. 04.02. og 

18.02. 

04.03. og 

18.03. 

08.04.  06. og 27.05. 03.06. og 

17.06. 

01.07. 
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Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl.  10.00 

Formannskapsmøtene holdes på  Tirsdager med møtestart    kl.  09.00 

 

*) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. 

 

*) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. 

 

  

179/13  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Under orienteringen ble Arvid Hammernes erklært inhabil som tjenestemann.  

 

Hammernes ga en orientering om hva som er gjort av utbedringer ved Dyrøy skole for de pengene som ble 

bevilget for 2013. Etter de nye forskriftene skal nye brannalarmer monteres. 

Det er penger igjen på budsjettert. 

Repr. Helge Borgen var veldig kritisk til at Hovedutvalg for drift ikke har vært informert om hva som har skjedd 

i saken.  Dette prosjektet burde hovedutvalget hatt styring med. 

Repr. Martin Nilsen vil ha en skisse/kostnadsbilde til førstkommende kommunestyret på videre planer for 

utbedringer. 

Ordføreren etterlyser en vedlikeholdsplan. 

 

Lærlingeordningen: Formannskapet etterlyser en oversikt over ønske om lærlingeplasser og om det blir gitt 

avslag.  Ønsker oversikt over kostnader slik at det blir lagt inn i budsjettet.  Planen bør rulleres. 

Nye tilskuddsordninger har trådt i kraft. 

 

Orkdalsregionen.  Ordfører og opposisjonsleder er valg.  Hammernes går inn i rollen som opposisjonsleder og 

Hammernes trer inn i vervet. 

 

Referat fra rådgivende utvalg for Froan.  Forvaltningsplana er under arbeid.  Referat blir utsendt. 

 

Daglig leder Oddrun Englund i Frøya næringsforum.  Frokostmøter 1. fredag i hver måned.  Politikere etterlyses 

på møtene. 

 

Roger Fjellheim orienterte om bruken av bevilget penger til minoritetsspråklige elever.  Det er brukt ca. kr. 

250.000 av kr. 500.000,- ved Nordskag skole. Det er gjort noe ved alle skoler. 

 

Oppfølging av starten på Visjonsdebatten legges til Formannskapsmøte 4. og 5. februar 2014. 

 

Økonomisjef Sten Kristian Røvik orienterte om Sula næringsutvikling AS med bakgrunn i henvendelser fra Sibe 

AS. 

Hvilke funksjoner har Suma Næringsutvikling AS for Frøya kommune? Formannskapet bestiller en sak hvor hele 

selskapet blir belyst med verdivurdering og evt. videreføring eller avhending av selskapet. 

Sibe AS v/Sigbjørn Larsen må få tilbakemelding per brev i dag slik at han blir orientert om hva som skjer videre 

i saken. 

 

Økonomisjef Sten Kristian Røvik orienterte fra 2 brev fra Frøya Sokn vedr. drifts- og investeringsbudsjettet.  

Frøya Sokn mener innspill ikke er hensyntatt.  Henvendelsene vil bli med som høring til Kommunestyrets 

behandling 12.12.13. 

 

Repr. Aleksander Søreng: Savner Frøya kultur og Kompetansesenter på møtene for å orientere om framdrifta. 

I tillegg ønsker han også Frøya Ungdomsråd til stede på Kommunestyremøtene. 

Ordføreren opplyste at Midtøy vil komme for å gi en orientering på neste Kommunestyremøte.   

Ordføreren har også hatt kontakt med Fur og invitert leder til desembermøtet.  

 

Møtet ble hevet 11.45, men etter at alle saker var behandlet dro hele formannskapet på befaring til Dyrøy 

Oppvekstsenter. 
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180/13  

SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SULA BRYGGE  

 

 

Vedtak: 

 

1.  Sula Brygge innvilges inntil kr 100 350,-. 

2.  Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 03.12.2014. 

3. Sula Brygge må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom 

tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort.   

 

Næringsfondet skal i utgangspunktet ikke gi støtte til igangsatte prosjekt. Her er retningslinjene klare.  

I dette tilfellet er Formannskapet kjent med at søker tidlig tok kontakt med Trøndersk Kystkompetanse 

og at diskusjonen omkring søknaden har dratt ut i tid. Vi ser at søknaden har betydning for Sulas 

utvikling og Sula Brygge som en del av reisetilbudet i Frøya kommune.  

Øyrekka er spesielt sårbar med tanke på bosetting, og vi velger i denne saken å gi støtte, uten at dette skal 

gi presedens for senere søknader. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 03.12.13: 

 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

1.  Sula Brygge innvilges inntil kr 100 350,-. 

2.  Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 03.12.2014. 

3. Sula Brygge må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom tilbudet 

ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort.   

 

Næringsfondet skal i utgangspunktet ikke gi støtte til igangsatte prosjekt. Her er retningslinjene klare.  

I dette tilfellet er Formannskapet kjent med at søker tidlig tok kontakt med Trøndersk Kystkompetanse og at 

diskusjonen omkring søknaden har dratt ut i tid. Vi ser at søknaden har betydning for Sulas utvikling og Sula 

Brygge som en del av reisetilbudet i Frøya kommune.  

Øyrekka er spesielt sårbar med tanke på bosetting, og vi velger i denne saken å gi støtte, uten at dette skal gi 

presedens for senere søknader. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad fra Sula Brygge avslås. Avslaget begrunnes med at næringsfondet ikke kan gi støtte til tiltak som er 

gjennomført, eller som er i ferd med å ferdigstilles ved innsending av søknad. 

 

  

181/13  

SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - VIDEREUTVIKLING AV SENTRUM OG HANDELSNÆRINGEN  

SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya Næringsforum innvilges inntil 50 % støtte til «myke investeringer» inntil 200.000 kr. 

2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 3.12.2014. 

3. Frøya Næringsforum må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. 

Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya Næringsforum innvilges inntil 50 % støtte til «myke investeringer» inntil 200.000 kr. 

2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 3.12.2014. 

3. Frøya Næringsforum må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom 

tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort.  


