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

26.03.2015 10.00 

 

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. 
 
Kl. 10.00   Finansreglementet v/Steinar Lille – kort orientering på 20 minutt.  
 
Kl. 10.30 – 13.00 Tema: Oppvekstdebatt  
 

Sakliste: 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold  

26/15 15/328   
 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING  

 
27/15 15/282   
 TILSTANDSRAPPORT OPPVEKST OG OPPVEKSTDEBATT 2014  

 
28/15 15/431   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.15  

 
29/15 12/103   
 REGULERINGSPLAN - SETRE OG STRØMSHOLMEN  

 
30/15 12/1228   
 DELTAKELSE I TRONDHEIM HAVN  

 
31/15 14/1109   
 KOMMUNEREFORMEN 2016  

 
32/15 15/193   
 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE  

 
33/15 15/432   
 RÅDMANNENS ORIENTERING  

 
34/15 15/433   
 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 
 
Sistranda, 19.03.15 
 

 Berit Flåmo  
 Ordfører 

 Harriet Strand 
 Sekretær 
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 
 
Frøya herredshus, www.froya.kommune.no. 



Melding til medlemmene: 
 
Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk 
sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. 
 
Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A.  
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B. 
Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00. Ta kontakt med OSK for ledig kontor. 
 
 
LUNSJ KL. 13.00 



Saknr: 26/15 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
26.03.2015 

Arkivsaksnr: 
15/328 

Sak nr: 
26/15 

Saksbehandler: 
Kjersti Myhre 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
26/15 Kommunestyret 26.03.2015 
 
 
REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Utarbeidet utkast vedtas som revidert Reglement for finansforvaltning for Frøya kommune fra 
26.03.2015. 
 
Vedlegg: 
 
1. Utkast til revidert reglement for finansforvaltning for Frøya kommune 
2. Uavhengig attestasjonsrapport om reglement for Frøya kommunes finansforvaltning fra Revisjon Midt-

Norge IKS 
 
Saksopplysninger:   
 
Reglement for finansforvaltning ble sist vedtatt i kommunestyret 24.06.2010. Dette reglementet ble så innlagt i 
økonomireglementet, som ble enstemming vedtatt i Kommunestyret 19.06.2014, sak 73/14.  Revisjon Midt-
Norge IKS har påpekt at finansreglementet må legges fram som egen sak politisk, og ikke kan være en del av 
kommunens økonomireglement. 
 
I henhold til Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 2, skal finansreglementet vedtas 
minst en gang i hver kommunestyreperiode. Utkast til revidert reglement for Finansforvaltningen er godkjent av 
revisor, og legges fram for politisk behandling.  
 
Finansreglementet er utarbeidet med bakgrunn i kommunens egen vurdering av vesentlig risiko for både samlet 
forvaltning og for hver enkelt forvaltningstype. 
 
Frøya kommune har følgende formål med finansforvaltningen: 
 

1. Over tid søke å oppnå ønsket netto finanskostnad til akseptabel risiko.Kommunen skal gjennom 
økonomiplanen definere ønsket netto finanskostnad. 

2. Søke å oppnå størst mulig grad av forutsigbarhet knyttet til netto finanskostnad. 
 
Frøya kommune har følgende målsettinger med finansforvaltningen: 
 

1. Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende forpliktelser. 
2. For ledig likviditet søke å oppnå konkurransedyktig avkastning, samtidig som risiko knyttet til dette 

skal være definert og begrenset 
3. Ha et bevisst forhold til samsvar mellom løpetid på finansiering og investering. 
4. Søke å oppnå lavest mulig finansieringskostnad til akseptabel risiko 
5. Opprettholde realverdi av langsiktig finansielle aktiva. 
6. Opprettholde et tilstrekkelig bufferfond for å ta høyde for svigninger i finansmarkedene. 
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7. Kunne budsjettere med årlig uttak av langsiktige finansielle aktiva med bakgrunn i bufferfondets 
størrelse. 

8. Søke å oppnå avkastning på langsiktige finansielle aktiva som i gjennomsnitt er 2,1%-poeng høyere enn 
et risikofritt alternativ. 

 
For å oppnå formål og målsetninger med finansforvaltningen er det for gjeldsporteføljen og langsiktige 
finansielle aktiva etablert målsetninger om bufferfond. Disse skal over tid øke forutsigbarheten i måloppnåelsen, 
samt sikre at kommunens tjenesteproduksjon blir mindre sårbar for svigninger i finansmarkedene, eksempelvis 
endring i rentenivå og fall i aksjemarkedene. Bufferfondene etablereres som disposisjonsfond, og bør kun 
benyttes til de formål fondene er etablert. 
 
Kommunestyret delegerer til Rådmannen å utføre fiansforvaltningen innenfor kommunens finansreglement, samt 
Kommunelovens alminnelige regler for saker av ikke prinsippiell betydning. Rådmannen skal vurdere hvorvidt 
saker er å anse som prinsipielle ut fra avgjørelsens karakter og konsekvenser for kommunen. 
 
Rådmannnen skal særlig legge vekt på at finansforvaltningen følger fastsatte rammer og formål, samt skjer 
innenfor kommunens vurdering av vesentlig finansiell risiko både for enkeltplasseringer og for samlet 
finansforvaltning. Ved eventuelle avvik mellom faktisk forvaltning og reglement, skal Rådmannen så raskt som 
mulig fremlegge en plan for håndtering av dette. Rådmannen skal løpende vurdere finansreglementets egnethet. 
Det tillegger Rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglement. Bruk av eksterne rådgivere 
påvirker ikke ansvarsforholdene i kommunens finansforvaltning. Rådmannen skal påse at kommunen har gode 
dokumentasjonsrutiner på vurderinger og avgjørelser som foretas rundt finansforvaltningen. 
 
De endringer som er gjort fra sist godkjente finansreglement og til det nye som her skal godkjennes, er følgende: 
 
Kap. 1 Generell del 

• Pkt 1.3 Alt vedrørende bufferfond og rentereguleringsfond er nå samlet under dette punktet. 
 
Kap. 2 Kortsiktig forvaltning 

• Endret målsetning i punkt 2.1 nr. 2: 
o «For ledig likviditet søke å oppnå konkurransedyktig avkastning, samtidig som risiko knyttet 

til dette skal være definert og begrenset.» 
 
Kap. 3 Gjeld 

• Tekst om avdragsprofil i tabellen. 
 
Kap. 4 Langsiktige midler 

• 4.3 Andelen globale obligasjoner økes. Vil forventningsmessig ikke øke avkastningen i portefølgen, 
men en oppnår en mye større spredning/diversifisering. 

• 4.4 Dette kapitlet er komprimert noe – det vesentligste er fortsatt ivaretatt. 
 
Vurdering: 
 
Administrasjonen anbefaler at det reviderte utkastet til reglement for finansforvaltning i Frøya kommune 
godkjennes. 
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TILSTANDSRAPPORT OPPVEKST OG OPPVEKSTDEBATT 2014  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret tar tilstandsrapport oppvekst og oppvekstdebatt 2014 til orientering. 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommunestyre tar tilstandsrapport oppvekst og oppvekstdebatt 2014 til orientering. 
 
Vedlegg: 
 

• Tilstandsrapport grunnskolen Frøya kommune 2014. 
• Ståstedsrapport 2014- virksomhetsnivå skole.  
• Ståstedsrapport 2014- virksomhetsnivå barnehage 
• Ståstedsrapport 2014- rådmannens sektoroversikt skole. 
• Ståstedsrapport 2014- rådmannens sektoroversikt barnehage. 
• Foreldreundersøkelse 2014 skole. 
• Elevundersøkelsen 2014 (offentliggjort 15/3-2015) 

 
Saksopplysninger:   
 
Vedlagte ståstedsrapporter er basert på virksomhetenes styringsdokument i Kvalitetslosen,  rådmannens 
styringsdialog gjennomført i perioden oktober 2014-januar 2015 og for grunnskolen spesifikt knyttet til 
resultater og tallmateriale som det framkommer i Skoleporten. 
 
Rådmannens samlede, helhetlige sektorvurdering for skole og barnehage er gjengitt i egne vedlegg. 
 
Rådmannen ønsker med dette saksframlegget også å knytte noen konkrete synspunkter til veien som ligger foran 
oss- med utgangspunkt i arbeidet som knyttes til vedleggene. Det er ønskelig å synliggjøre framtidige ønskede 
prioriteringer, slik de foreligger i samarbeidet med virksomhetslederne pr. dato. 
 
På generelt grunnlag er det først og fremst viktig å påpeke at sektoren ønsker å videreføre sine tre viktige 
fokusområder: 

• Læring 
• Læringsmiljø 
• Kvalitetssikring/internkontroll 

 
Gjennom å spesifisere prioriterte mål og vurderingsområder innenfor disse tre fokusområdene føler sektoren at 
de vesentlige tema berøres.  
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Følgende tre målsetninger er satt for det videre arbeidet: 
1. Læring: Barnehager og skoler skal ha fokus på tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter, spesielt 

leseferdigheter, i tråd med de mål rammeplan og læreplan setter. 
2. Læringsmiljø: Barnehager og skoler skal jobbe systematisk for å fremme et trygt og godt leke- og 

læringsmiljø. 
3. Kvalitetssikring/internkontroll: Barnehager og skoler skal jobbe systematisk og planmessig med å 

utvikle videre det tverrfaglige samarbeidet, samt sørge for at alle styringsdokumenter implementeres i 
Kvalitetslosen. 

 
Sektoren ønsker gjennom sine prioriteringer å knytte dette arbeidet tettere til det helhetlige skole- og 
barnehageåret- og i mindre grad knytte til budsjettår. Dette betyr at arbeidet som nå pågår vil bli knyttet til skole- 
og barnehageåret 2015/2016. Dette betyr i praksis at også Kvalitetslosens årshjul vil bli forskjøvet noe- uten at 
dette har noen praktisk betydning. Sektoren vil som før rapportere jevnlig til hovedutvalg for drift og 
styringsdialoger vil bli gjennomført. Oppvekstdebatten vil da komme fast i hovedutvalg og kommunestyre i 
februar/mars hvert år. 
 
Det pågår et vesentlig tverrfaglig samarbeid i sektoren. Med dette som utgangspunkt vil det i løpet av våren bli 
utarbeidet følgende fellesdokumenter/prioriteringer: 

• En sosial læreplan som er gjennomgående for barnehage og skole. 
• Felles styringsdokumenter og prosedyrer knyttet til arbeidet med å forebygge og motvirke mobbing i 

barnehager og skoler. 
• Ferdigstilling av en felles tiltaksplan for arbeid med minoritetsspråklige barn og elever i barnehager og 

skoler. 
• En tydeligere involvering av hjelpeapparatet i et bredt perspektiv- med utgangspunkt i midler til tidlig 

innsats. Prioriteringer på dette området er pt. ennå ikke sluttført.  
• Plan for gjennomføring av tilsyn i barnehager, i samarbeid med Hitra kommune. Planen er utarbeidet, 

og tilsyn vil bli gjennomført i 2015 og 2016 der vi gjennomfører tilsyn i våre respektive kommuner. 
• Et tydeligere fagforum (forum oppvekst), der analyse og erfaringsdeling på ledernivå synliggjøres. 

Involvering av aktuelle pro-aktive medarbeidere som inviteres etter behov 
 
I tillegg til dette har sektoren i regi av eiermøte PPT gjennom tildeling av skjønnsmidler i kommunene Hitra, 
Frøya og Snillfjord gjennomført et vesentlig utviklingsarbeid med fokus på spesialundervisning og tilpasset 
opplæring- der arbeidsløypa står sentralt. Våren 2015 vil eiermøte tilsette en person i 30 % prosjektstilling for å 
sluttføre dette arbeidet. Den overordnede målsetningen er at arbeidet skal sluttføres med en digital 
spesialpedagogisk håndbok- til bruk i alle skoler og barnehager i alle tre kommunene. 
 
 Oppvekstsektoren i Frøya kommune er også tildelt 300 000,-  spesielt i skjønnsmidler fra Fylkesmannen for å 
enda bedre videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet i egen kommune.  
 
BARNEHAGE OG SKOLE SPESIFIKT. 
Det henvises til vedlagte ståstedsrapporter, både fra virksomhetsnivå og fra rådmannen. 
 
DRØFTINGSOPPGAVER. 
Det er ønskelig at hovedutvalg for drift/kommunestyre drøfter følgende problemstillinger knyttet til sektorens 
framstillinger/ønskede prioriteringer og kommer med tilbakemeldinger til sektorens videre arbeid: 
 

1. Etablerte fokusområder videreføres eller endres?  
2. Tilbakemelding på sektorens valg av hovedmålsetninger innefor hvert fokusområde. 
3. Sektoren tenker bredt rundt behov og tiltak innen tidlig innsats. Bruken av tidlig innsatsmidler må sees i 

sammenheng med nivået på grunnbemanninga. Hvordan tenkes ressursbruken i forhold til utfordringene 
blant de yngste? 

4. Hvordan øke det politiske engasjementet for arbeidet i Samarbeidsutvalg (SU), jfr skolering 
gjennomført våren -2014?    

5. Innspill på hvordan øke foreldreengasjementet i skolen.       
6. Andre momenter som politisk nivå anser som viktige for å utvikle oppvekstsektoren ytterligere. 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.15  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 26.02.15 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 26.02.15. 
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REGULERINGSPLAN - SETRA OG STRØMSHOLMEN  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen med bestemmelser 

datert 16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 med forbehold om 
at planen rettes opp etter løsningsforslag for merknadene. Antall naust på 20 stk. opprettholdes. 

2. Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14. 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
1. Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen med bestemmelser datert 

16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 med forbehold om at planen 
rettes opp etter løsningsforslag for merknadene. Antall naust på 20 stk. opprettholdes. 

2. Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14. 
 
Vedlegg: 
 
1. Plankart, datert 21.05.2014 
2. Planbestemmelser, datert 16.05.2014 
3. Planbeskrivelse, datert 22.05.2014 
4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 09.02.2015 
5. Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 27.01.2015 
6. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 19.02.2015 
7. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 28.08.2014 
8. Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 24.06.2014 
9. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 14.07.2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Hovedutvalg for forvaltning vedtok den 12.06.2014 å legge ut reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen med 
bestemmelser datert 16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 til høring og 
offentlig ettersyn i seks uker. Det ble forutsatt at antallet naust ble redusert til 10. 
Det er kommet inn uttalelser fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Statens 
vegvesen. 
Planen ligger ved ferjeleiet på Dyrøy og omfatter 6 nye boligtomter, nytt naustområde, småbåthavn, lekeareal, 
friområder og parkeringsplass.  
 
Det ble i kommunestyret den 11.12.2014 vedtatt å opprettholde antall naust på 20 stk. Saken ble derfor 
oversendt til Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Statens Vegvesen for uttalelse. 
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Vurdering: 
 
Etter første høringsrunde kom følgende merknader inn: 
 
Fra Merknad Løsningsforslag 
Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 

1. Understreker at en ROS-analyse skal ta 
for seg alle uønskede hendelser som kan 
oppstå som følge av planen, både 
naturbasert og virksomhetsbasert 

2. Uheldig at det åpnes for småbåthavn og 
naust i områder som ikke er planlagt 
utbygd i overordnet plan 

3. Fylkesmannen mener at andre ubebygde 
arealer avsatt til småbåthavn og naust må 
tas ut av kommuneplanen. 

4. Hvis det åpnes for småbåthavn som 
foreslått må det gjøres tiltak som hindrer 
forurensing av sjø- og strandområdene. 

5. Fylkesmannen oppfordrer til at det tas inn 
bestemmelser i planen som sikrer 
miljøhensyn i småbåthavna 

6. Ufullstendig vurdering av naturmangfold i 
planbeskrivelsen. Ingen merknader til 
arealbruk da det er regulert til bolig. 

7. Viktig at inngrepene i sjøområdene 
begrenses mest mulig ved gjennomføring 
av tiltakene. Fylkesmannen legger til 
grunn at det ikke åpnes for molo eller 
andre tyngre inngrep. Dette bør sikres 
gjennom reguleringsbestemmelsene.  

1. ROS-analysen virker å være bra 
gjennomtenkt og dokumentert 
med de punkt som er nevnt av 
Fylkesmannen 

2. Ja, men det er hensiktsmessig å ta 
med et nytt område til naust og 
småbåthavn i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet når andre 
områder til småbåthavn i 
kommuneplanen ikke ønskes 
utbygd av grunneiere. 

3. Dette må gjøres gjennom 
rullering av kommuneplanen 

4. Ta inn i bestemmelsene at hvis 
det lages arealer til båtpuss, vask 
og lignende så skal disse 
tilrettelegges slik at avfallet 
samles opp på en forsvarlig måte 
uten fare for å renne ut i sjø.  

5. Se pkt. 4 
6. Det stemmer at det ble funnet 

kystlynghei i øvre deler og en 
tidligere kultureng/beitemark i 
nedre deler av planområdet under 
befaring av området. Ut ifra 
planen vil det bli et belte med 
boliger med gjenstående 
kystlynghei i øvre deler mot 
eksisterende bebyggelse og 
kulturmark i nedre deler mot sjø. 
Boligområdet er som nevnt av 
fylkesmannen klarert gjennom 
overordnet plan. Det er ingen 
andre registreringer innenfor 
området og ovennevnte vurdering 
kan tas inn i planbeskrivelsen. 

7. Ta inn i bestemmelsene at molo 
eller andre tyngre inngrep ikke 
tillates. 

Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune 

1. Naust og småbåthavn ikke i tråd med 
kommuneplan. 

2. Landarealet til småbåthavnen synes å 
være begrenset med tanke på 
oppstillingsplasser og parkering 

3. Frykter at økt småbåttrafikk og økt 
parkering vil føre til problemer for 
kollektivknutepunktet drøy 

4. Fraråder foreslått småbåthavn og 
naustområde 

5. Minner om at brua har ukjent 
seilingshøyde noe som kan ha innvirkning 
på bruken av området 

6. Har kommet inn meldinger om høy fart i 
sundet, fartsgrense settes til 5 knop. 

1. Det stemmer, men det er 
hensiktsmessig å ta med et nytt 
område i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet når andre 
områder til småbåthavn i 
kommuneplanen ikke ønskes 
utbygd av grunneiere. 

2. Plankart må endres slik at det er 
plass til å manøvrere med henger 
og parkering for de som trenger 
det.  

3. Det jobbes med utbedring og 
større arealer til 
kollektivknutepunktet. Det er 
også viktig at de som skal bruke 
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Myndighet er kystverket småbåthavnen har plass til å 
parkere innenfor planområdet. Se 
pkt. 2 

4. OK 
5. Administrasjonen er innforstått 

med at brua er som den er og at 
det ikke er aktuelt per dags dato å 
endre på den. 

6. Planbestemmelsene sier at det 
skal være fartsgrense på 5 knop i 
Holasundet. Det må søkes 
kystverket om å sette opp skilt 
med denne fartsgrensen. 

Statens Vegvesen 1. Planen er delvis i tråd med gjeldende 
kommuneplan bortsett fra naust og 
småbåthavn. 

2. vegvesenet mener at området regulert til 
gang- og sykkelveg ikke er en juridisk 
gang og sykkelveg og anbefaler at dette 
arealet erstattes med annen veggrunn frem 
til siktlinjer er tilstrekkelige, til 
tilstrekkelig areal er på plass og frem til 
arealet er tilknyttet annen gang- og 
sykkelveg. 

3. Forutsetter at småbåtanlegget utformes 
slik at all manøvrering med bil og henger 
foregår utenfor veiarealet 

4. Minner om at seilingshøyden under brua 
over Holasundet kan begrense bruken av 
småbåtanlegget og at det ikke er aktuelt å 
gjøre endringer på brua på grunnlag av 
økt båttrafikk fra det planlagte 
småbåtanlegget. 

5. Planbeskrivelsen punkt 6.1.2 sier at det er 
avsatt plass til returpunkt og postkasser på 
fellesareal ved avkjørsel fra fylkesvegen. 
Dette må tegnes inn i kartet, utenfor 
veggrunnen 

6. Fylkesvegen i planen er omtalt som Fv. 
714 i plankart, beskrivelse og 
bestemmelser. Dette må endres til korrekt 
Fv. 431. 

7. Siktlinjer fra parkeringsplass må også 
tegnes inn 

1. Det stemmer 
2. Gang- og sykkelveg må erstattes 

med annen veigrunn i plankartet. 
3. Plankart må endres slik at det er 

plass til å manøvrere med henger 
og parkere for de som trenger det.  

4. Administrasjonen er innforstått 
med at brua er som den er og at 
det ikke er aktuelt per dags dato å 
endre på den. 

5. Areal for returpunkt og 
postkassestativ er tegnet inn i 
kartet som et eget areal ved siden 
av vegen. 

6. Det må endres fra Fv. 714 til Fv. 
431 i plankart, beskrivelse og 
bestemmelser. 

7. Siktlinjer fra parkeringsplass må 
tegnes inn 

 
Etter andre høringsrunde kom følgende uttalelser inn: 
 
Fra Merknad Løsningsforslag 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune Viser til sin uttalelse datert 

24.06.2014 
OK 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen vurderer at en 
utvidelse av naustområdet vil bidra 
til å redusere behovet for 
enkeltstående naust i tilknytning til 
hver enkelthytte i område. Det er 
derfor positivt at naustene 
samlokaliseres i tilknytning til 
småbåthavna. 

OK 
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Det forutsettes at naustene 
etableres innenfor området avsatt 
til småbåthavn/naust i plankart 
datert 21.05.2014 

Statens vegvesen Viser til uttalelse i brev av 
14.07.2014 
Forutsetter at planen rettes opp 
etter løsningsforslagene ovenfor. 

OK 

 
På bakgrunn av ovenstående tilrår administrasjonen at reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen med 
bestemmelser datert 16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 
egengodkjennes med forbehold om at planen rettes opp etter løsningsforslag for merknadene. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
48/15 Formannskapet 17.03.2015 
30/15 Kommunestyret 26.03.2015 
 
 
DELTAKELSE I TRONDHEIM HAVN  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Frøya kommune trer inn som deltaker i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» 

med gyldighet fra 1. januar 2016, med tinginnskudd som beskrevet i selskapets brev 21.01.2015. 
2. Frøya kommune godkjenner fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale og instruks for 

valgkomiteen for Trondheim Havn IKS. 
Frøya kommune er kjent med underliggende eieravtale fra selskapssammenslutningen fra 
01.01.2013. 

3. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen, til 
Trondheim Havn IKS, jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009 §10. 

4. Frøya kommune oppnevner 1 representant og minst 1 vararepresentant i selskapets 
representantskap. 

 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 17.03.15: 
 
Repr. Berit Flåmo ba om at hennes habilitet blir vurdert da hun er ansatt i Trondheim havn. 
Repr. Flåmo ble enstemmig kjent inhabil i sakens behandling. 
 
Innstilling: 
 
1. Frøya kommune trer inn som deltaker i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» 

med gyldighet fra 1. januar 2016, med tinginnskudd som beskrevet i selskapets brev 21.01.2015. 
2. Frøya kommune godkjenner fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale og instruks for 

valgkomiteen for Trondheim Havn IKS. 
        Frøya kommune er kjent med underliggende eieravtale fra selskapssammenslutningen fra 

01.01.2013. 
3. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen, til 

Trondheim Havn IKS, jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009 §10. 
4. Frøya kommune oppnevner 1 representant og minst 1 vararepresentant i selskapets 

representantskap. 
 
Vedlegg: 
 
Særutskrift fra k- sak 144/12, den 27.09.2012 
Brev fra Trondheim Havn, datert 21.01.2015 m/vedlegg 
Saksprotokoll fra Styremøte i Trondheim Havn den 19.11.2014 
Saksprotokoll fra møt i Representantskapet i Trondheim Havn den 16.12.2014 
Selskapsavtale 
Instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn 
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Saksopplysninger:   
 
Frøya kommunestyre fattet følgende vedtak i sitt møte den 27.09.2012, sak 144/12: 
 
«Frøya kommune vedtar å søke om å gå inn som deltaker i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn. 
Bakgrunnen for dette er at Frøya kommune ønsker å knytte til seg havne- og logistikkfaglig kompetanse på 
langsiktig basis.» 
 
Med dette som utgangspunkt har det vært avholdt flere møter med Trondheim Havn, samt at administrasjonen 
har arbeidet med å fremskaffe de opplysninger og fakta som TH har hatt behov for. I tillegg har Trondheim 
Havn informert formannskapet vedrørende selskapet og de bestemmelser som gjelder ved inntreden i selskapet. 
 
Vurdering: 
 
Styret i Trondheim Havn IKS behandlet kommunens søknad om å gå inn som deltaker i havneselskapet i sitt 
møte 19.11.2014 og følgende vedtak ble fattet: 
 
«Under forutsetning av at Frøya kommunestyre aksepterer THs selskapsavtale med underliggende avtaler og de 
vilkår som følger av denne, vil styret anbefale at Frøya kommune tiltrer selskapet som deltaker, med en 
eierandel 0,09 %. Økonomiske disposisjoner i anlegg og infrastruktur på Frøya forutsettes å skje innenfor en 
forsvarlig økonomisk ramme. 
Av lov om interkommunale selskap samt selskapsavtalen følger at Frøya kommune oppnevner representant 
m/vara til selskapets representantskap. 
 
Styret vil fremme slikt vedtak overfor representantskapet: 
Representantskapet godkjenner Frøya kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. Frøya kommune vil ha 
eierandel på 0,09%. 
Når vedtak om deltakelse er fattet i Frøya kommunestyre, og vilkårene akseptert sendes saken til behandling i 
THs eierkommuner». 
 
Saken ble så behandlet i Representantskapets møte den 16.12.2014 med følgende vedtak: 
 
«Representantskapet godkjenner Frøya kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. Frøya kommune vil 
ha en eierandel på 0,09%. 
Når vedtak om deltakelse er fattet i Frøya kommunestyre, og vilkårene akseptert, sendes saken til behandling i 
THs eierkommuner.» 
 
Ut fra de vedtak som nå er gjort i Trondheim Havn IKS sine organer er nå alle vedtak positive for at Frøya 
kommune kan tre inn som deltaker. Det er imidlertid en forutsetning at alle deltakerkommunene godkjenner at 
Frøya trer inn i selskapet. Dette vil bli behandlet i de enkelte kommunestyrer etter at Frøya kommunestyre har 
vedtatt å gå inn i selskapet. De kommunene som må gjøre positive vedtak er følgende: Orkdal, Trondheim, 
Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Verran og Leksvik. 
 
I den utvikling vi ser for oss at sjøverts transport vil ha i fremtiden er det svært viktig at kommunen blir tilsluttet 
et selskap med høy kompetanse på området. En kommune av Frøya sin størrelse vil få store utfordringer innen 
forvaltning av våre dypvannskaier i fremtiden pga. at vi ikke har den kompetansen som dette krever og vil også 
ha utfordringer til å rekruttere slik kompetanse. Nordhammarvika er allerede ferdigbygd og tatt i bruk. Kaia har 
vært flittig brukt, men det er utfordrende å ha kontroll med alle anløp og hvilke godsmengder som går over kaia. 
I dag er det teknisk avdeling som får henvendelsene om anløp og bruk av kaia, men det skjer faktisk at kaia også 
tas i bruk som «liggekai» uten at kommunen er varslet. 
 
Vi har nå også ferdig forprosjekt for liggekai på Sistranda og søknad om statstilskudd til bygging av kaia er nå 
utarbeidet og oversendt til Kystverket. Her vil det være Trondheim Havn IKS som står som utbygger, dersom 
kommunen nå går inn som deltaker i havneselskapet. 
 
Rådmannen ser det som en stor styrke for kommunen og fremtidig forvaltning av våre kaier og havneanlegg at vi 
går inn som deltaker i Trondheim Havn IKS. Det tilrås derfor at kommunen gjør vedtak, slik det vist til i brev fra 
Trondheim Havn IKS, datert 21.01.2015. 
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KOMMUNEREFORMEN 2016  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Hitra kommune er fortsatt det naturlige førstevalget når det gjelder utredning av en 
sammenslåing. Med fremskrevet økende befolkning i begge kommunene, anser vi basert på det vi 
vet i dag, at en sammenslåing med Hitra kommune vil kunne anses som stort nok.  

2. Kommunestyret ønsker fortsatt å opprettholde alternativet Hitra kommune sammen med Fosen-
kommunene.  

3. Frøya kommune vil fremover være åpen for henvendelser fra evt andre kommuner. 
4. Som et siste alternativ kan også Frøya kommune fortsatt bli stående som egen en kommune etter 

sammenslåingen. Dette kan komme som et resultat av andre kommuners retningsvalg, eller som 
et resultat av at utredningsarbeidet sammen med oppgavefordelingen fra Regjeringen tilsier at 
dette er best for Frøya kommunes innbyggere.  

5. Styringsgruppa har mandat, underveis i prosessen, å gjøre prioriteringer i forhold til hvilke 
alternativ kommunen jobber videre med.  

6. Frem til kommunestyret skal gjøre endelig vedtak i denne saken er det viktig at administrasjonen 
gjør en konsekvensanalyse for alle tjenesteområder, næringsutvikling, samferdsel, infrastruktur 
og demokrati. Vi ønsker et best mulig faktagrunnlag for de prosesser vi eventuelt setter i gang. 
Utredninger bør i størst mulig utstrekning gjennomføre felles for de kommunene som har 
besluttet å vurdere sammenslåing med hverandre. Kommunen har stort behov for kunnskap om 
fremtidig regionalt nivå, oppgavefordeling og fremtidige inntektsmodeller.  

7. Administrasjonen må starte arbeidet med en innbyggerundersøkelse i løpet av våren 2015.  
 
Vedlegg: 
 

• Brev fra Fylkesmannen av 13.03.15 
 
Saksopplysninger:   
 
Fylkesmannen har i møte med alle formannskapsmedlemmene 15.02.15 i regi av KS bedt kommunestyrene om å 
spisse sine vedtak angående kommunereformen og dens geografiske retningsvalg.  
 
For å få en samlet oversikt over hva de ulike kommunene har vedtatt legges det fram en oversikt over fattede 
vedtak, inkludert Frøya kommunes sitt vedtak av 15.01.15: 
  
Frøya kommunestyre fattet følgende vedtak i sak 14/1109 15.01.15:  
Kommunereformen 2016 – Geografisk retningsvalg 

1. Kommunestyret legger følgende geografisk retningsvalg til grunn for det videre arbeidet med 
kommunestrukturereformen:  

• Hitra kommune 

• Fosen-kommunene og Hitra kommune 

• Orkdalsregionen 
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• Kystkommuner 4: Frøya, Hitra Snillfjord og Hemne.  

• Kystkommuner 7: Frøya, Halsa, Aure, Hemne, Snillfjord, Hitra og Smøla kommuner.  

• Se nærmere på om det kan være et potensiale knyttet til det allerede etablerte 
trepartsamarbeidet mellom Trondheim, Frøya og Hitra.  

2. Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres innbyggerhøring i form av en spørreundersøkelse i 
løpet av 2015.  

3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at det blir gitt god informasjon til ansatte, innbyggere, media 
og aktuelle samfunnsaktører.  

4. Kommunestyret vedtar at kommunereformen etableres som et prosjekt med en egen prosjektleder.  
5. Styringsgruppa må fortløpende vurdere hvor mye ressurser som skal brukes på utredning av de ulike 

alternativene.  

Hitra kommunestyre fattet følgende vedtak i møtet den 05.02.15 i sak 4/15:  
1. Hitra kommunestyre finner det ekstra vanskelig å definere retningsvalg og eventuell 

kommunesammenslåing som følge av mangelfull avklaring far staten. Dette gjelder særlig ift det 
framtidige regionnivå og oppgavefordeling. Dersom nye og flere oppgaver skal bli en realitet, så er 
det stort sett bare staten som kan avgi og desentralisere de såkalte nye og flere oppgavene. Det må 
dermed forventes at det kommer nærmere avklaring på dette fra regjering og Storting., før det kan 
forventes at kommunene evner å gjøre gode nok vurderinger og valg knyttet til en framtidig 
kommunestruktur.  

2. Ut fra de foreliggende krav til utredning, opplysninger og tilgjengelige analyser og materiale, og 
dersom prosessen videre avklarer at Hitra kommune trenger å bli større, så finner Hitra 
kommunestyre det aller viktigst å søke en kommunesammenslåing som ivaretar lokaldemokratiets 
virkemåte, og som gjør oss til en del av et mer attraktivt og mindre sårbart bo- og arbeidsmarked. 
Dette forutsetter, for vår del, at sentrale myndigheter bidrar til å etablere samferdselstilbud som gir 
muligheter for dagpendling og infrastruktur som gir langt bedre bredbånds- og mobildekning enn i 
dag. En slik forutsetning legges da også til grunn for de alternative retningsvalg som framgår 
nedenfor i pkt. 3.  
Retningsvalgene i punkt 3 er også reflektert i en påregnet utvidelse av Sør-Trøndelag fylke til et 
«Stor- Trøndelag». For Hitra kommune er det ønskelig at dette også vil innbefatte store deler av 
Nordmøre.  

3. Hitra kommunestyre vil prioritere å utrede en kommunesammenslåing med basis i kommunene 
Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne. Sammen med disse kommunene vil vi også avklare og eventuelt 
utrede muligheten for sammenslåing med:  

a. Kommuner på Nordmøre, h.h.v. Aure, Smøla og Halsa. 
b. Kommuner på Fosen h.h.v. Ørland og Bjugn 
c. En kombinasjon av pkt. a og b 
d. Orkdal 

4. Hitra kommune ser behov for å utrede konsekvenser for alle tjenesteområder, næringsutvikling, 
samferdsel, infrastruktur og demokrati. Vi ønsker et best mulig faktagrunnlag for de prosesser vi 
eventuelt setter i gang. Utredninger bør i størst mulig utstrekning gjennomføre felles for de 
kommunene som har besluttet å vurdere sammenslåing med hverandre. Kommunen har stort behov 
for kunnskap om fremtidig regionalt nivå, oppgavefordeling og fremtidige inntektsmodeller.  

5. Hitra kommune vil legge opp til en informert innbyggerdialog og etter hvert som man får mere 
kunnskap om betydningen av en eventuell sammenslåing. Videre dialog med nabokommuner 
avhenger av de enkelte kommunenes egne valg. Det er viktig å få inn i dialog som en prioritert 
partner, med gode følelser for eventuelt samarbeid.  

6. Hitra kommunestyre ser pr. i dag ikke hva eventuelt behov for bistand fra Fylkesmannen og KS 
skulle være, bortsett fra at man kan delta i og legge til rette for gode innbyggerdialoger, -
undersøkelser og folkeavstemming. Ut over det ønsker man å bli holdt løpende orientert om nye 
utredninger som belyser forskjellige aspekter av saken.  
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7. Det er ikke aktuelt for Hitra kommune å ha kommunestyrevedtak om sammenslåing i 2015.  
8. Arbeidsgruppa videreføres og suppleres med 1 representant fra de tillitsvalgte.  

Snillfjord kommunestyre behandlet saken i møte 05.02.15 og fattet følgende vedtak, sak nr. 5/15 og fattet 
følgende enstemmig vedtak:  
Snillfjord kommunestyre vil med bakgrunn i de 2 fremlagte alternativene gå videre med å utrede hvilket av de 
alternativene som bidrar til å skape best mulig bærekraftige kommune for innbyggerne i dagens Snillfjord for de 
neste 30 – 50 år.  
 
Informasjons fra saksframlegget til Snillfjord kommune:  
Alternativ 1:  

• Bo- arbeids – og servicemarkedene ser ut til å bli sentrale som geografiske inndelingsprinsipper.  

• Snillfjord, Hemne, Frøya, Hitra (Aure, Halsa og Smøla). Folketallet i ny kommune blir ca 14 200. Tar 
en med Møre kommunene blir det ca 21 600 innbyggere. 

• Kommunikasjonsmessig er det en del utfordringer med dette alternativet. Alternativet begynner å bli 
robust, men flere av kommunene har utfordringer med å opprettholde folketall og med færre unge. Sett i 
et regionalt perspektiv vil alternativet ivareta kystens behov for å ha et tyngdepunkt. Politisk 
tyngdepunkt kan være Hitra evt Hemne.  

Alternativ 2:  
• Hemne, Frøya, Hitra, Snillfjord, Orkdal, Agdenes, Meldal:  

• Folketallet i den nye kommunen vil bli ca 28 600. Det politiske tyngdepunktet vil bli liggende i 
Orkdalen. Dette vil være en spennende og næringsmessig stor kommune med god balanse mot 
Trondheimsregionen. Utfordringer ligger i ulik kultur, spesielt i forhold til næringslivet.  

Snillfjord stiller videre i sitt saksframlegg følgende spørsmål:  
1. Hvordan skape en bærekraftig og kommune og region for våre innbyggere de neste 20 – 50 åra? 
2. Hvilke alternative kommuner kan sammen med Snillfjord kommune bidra til å utgjøre denne 

bærekraftige kommunen? 

Hemne kommunestyre fattet følgende vedtak 03.0315 i sak 1/15: 
Hemne kommune vedtar følgende prioritert retningsvalg i forbindelse med kommunereformen:  

• Prioritert 1: 4 kystkommuner – Hemne, Aure, Halsa og Snillfjord.  

• Prioritert 2: 6 innlandskommuner – Hemne, Snillfjord, Orkdal, Meldal, Skaun og Agdenes.  

• Dersom den nye kommunen ikke tilføres vesentlige nye oppgaver og videre utredningsarbeid 
viser at ulempene med kommunereformen er større enn fordelene for innbyggerne i Hemne 
eller nabokommunene, skal Hemne som fortsatt egen kommune, utredes.  

Bjugn kommunestyre fattet følgende vedtak 27.01.15 i sak 15/7: 
1. Bjugn kommune legger utredningen om en ny Fosen kommune til grunn for det videre arbeidet med 
kommunereformen. 
2. Hvis Bjugn kommune blir involvert i andre alternative løsninger, som Bjugn kommune er 
positiv til, trenger kommunen bistand til konsekvensanalyser etc fra fylkesmannen/KS. 
3. Bjugn kommune tar sikte på endelig kommunestyrebehandling av reformen innen 1. mai 
2016. 
4. Formannskapet er valgt som styringsgruppe for reformen og skal lage tempoplan fra nå og 
til neste sommer, herunder dialog med nabokommunene. 
 
Ørland kommunestyre fattet følgende vedtak 22.01.15 i sak 15/2:  
Alternativ 1: 
Kommunestyret i Ørland mener at Ørland bør gå videre med utredninger mht. sammenslåing av kommuner på 
Fosen. En samling av kommunene på Fosen til en kommune, vil kunne gi en stor og robust kommune som ville 
kunne overta forvaltningen av alle samarbeidsløsninger i regional regi. Kommunestyret i Ørland har registrert at 
innbyggerne på Fosen og det politiske miljø, så langt ikke har sluttet seg til en samling av alle kommunene på 
Fosen til en kommune. 
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Kommunestyret i Ørland finner derfor at en samling av Ørland og Bjugn til en kommune, vil være den beste 
løsningen med tanke på å få realisert en sammenslåing på et tidlig tidspunkt. 
Kommunestyret viser til utredninger og dialoger som er gjort som følge av tidligere vedtak omutredning av 
sammenslåing av kommunene. Ørland og Bjugn har fells bo- og arbeidsmarked og utgjør geografisk en naturlig 
enhet. Det vil bli en kommune som er robust til å utføre sine tjenester til innbyggerne på en bedre måte enn i dag, 
og som også vil vokse betydelig i årene fremover grunnet kampflybasen og økt næringsaktivitet generelt i begge 
kommuner. 
Kommunestyret i Ørland ber om at det settes i gang en ny prosess med mål om sammenslåing av de to 
kommuner, og med mål om vedtak våren 2016. 
 
Ikke-prioritert rekkefølge: 
Alt 2 
Vi ser mot en stor kystkommune der en inviterer alle kommunene i Kysten er klar til drøfting. 
 
Alt 3 
Ørland ser på mulighetene for en ny kommunestruktur sammen med Hitra/Frøya. 
 
Alt 4 
En kommune på Fosen. 
 
Saksprotokoll i Roan kommunestyre – 27.01.15 
Endelig vedtak:  

1. Roan kommune vil prioritere en videre utredning for en evt. Kommunesammenslåing mellom 
kommunene på Nord-Fosen i Sør-Trøndelag.  

2. Primært kommunene Roan, Osen og Åfjord. Hvis en eller flere av disse kommunene ønsker at også 
andre kommuner skal delta i utredningen er Roan kommune åpen for å vurdere dette. Likeså om 
utredningen begrenses til en av de nevnte nabokommunene.  

3. Roan kommune har i sitt valg vektlagt at kommunene har et felles bo- og arbeidsmarked med utstrakt 
pendling mellom kommunene. Kommunene har mye felles på næringssiden.  
 

Saksprotokoll Osen kommunestyre – 28.01.15: 
• Osen kommune vil utrede alternativet å være egen kommune, som i dagens 

kommunestruktur, i saksframstillingen benevnt «nullalternativet», og primært søke å opprettholde 
dagens kommune. 

• Osen kommune ønsker å møte kommunereformens utredningsansvar bredt. Utredning av flere 
alternativer vil gi bredt kunnskapsgrunnlag og mulighet for å se alternativer for langsiktig god 
samfunnsutvikling. 

• Osen kommune mener at Fosenalternativet er godt nok utredet, men holder fortsatt alternativet om en 
Fosenkommune åpent. Osen kommune ønsker videre utredning av kystkommunene på Fosen. 

• Osen kommune er prinsipielt positiv til deltakelse i andre initiativ til utredninger. 
• Osen kommune er med på videre utredning av alternativet på Nord-Fosen, samt de 4 alternativene inn 

mot Nord-Trøndelag. 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 29.01.15  
Åfjord kommunestyre vedtar å utrede følgende alternativer for geografisk retningsvalg med tanke på en 
fremtidig kommunestruktur på Fosen:  

• Fosen som én kommune.  

• Kystalternativ med kommunene Åfjord, Osen, Roan Bjugn og Ørland.  

• Nord-Fosen med kommunene Åfjord, Osen og Roan.  
• Kommunestyret anser Fosen som en naturlig geografisk region, og med utgangspunkt i 

innbyggerundersøkelsen på Fosen og utredningen gjennomført av Fosen regionråd om fremtidig 
kommunestruktur høsten 2014, ønsker kommunestyret å gå videre med de alternativene som omfatter 
Fosen oppdelt i én, to eller tre kommuner. Videre er kommunestyret åpen for å gjennomføre en særskilt 
utredning med henblikk på å slå sammen Åfjord og Roan kommuner, uten at dette kan være til hinder 
for å gå videre med de øvrige alternativene.  

• Med bakgrunn i det kunnskapsgrunnlaget som foreligger og de samtalene som er gjennomført med 
kommunene på Fosen så langt, vil Åfjord kommunestyre gjennomgå de ulike alternativene i en tett  
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dialog med de respektive kommunene som er aktuelle. I dette arbeidet vil det også være naturlig å be 
om bistand fra Fylkesmann og KS for å drive prosessene fremover, avklare problemstillinger som måtte 
dukke opp underveis og som ledd i informasjonsarbeidet overfor kommunens innbyggere.  
 

Viktige spørsmål fremover vil være  
• Fremtidig arbeids- og oppgavefordeling mellom stat, fylkeskommune og kommuner.  

• Øvrig organisering av kommuner og regionale forvaltningsnivå i Trøndelagsregionen.  

• Strukturering av funksjoner og tjenestetilbud ved de ulike alternativene for kommuneinndeling på 
Fosen.  

• Åfjord kommunestyre er opptatt av at befolkningen i Åfjord får god kunnskap om og blir involvert i 
reformprosessen, og får anledning til å gi uttrykk for sin mening om hvor vidt Åfjord skal gå inn i en 
større kommune og hvilket alternativ som er mest ønskelig.  

• Kommunestyret ser det ikke som aktuelt å legge opp til kommunestyrevedtak om eventuell 
kommunesammenslåing i 2015. 

 
Vurdering: 
 
Det er viktig at kommunestyret spisser sitt vedtak slik at administrasjonen kan starte arbeidet med å utrede 
alternativer innen 1. juni. Da vil saken komme tilbake til politisk behandling hvor vedtaket skal spisses til maks 
to alternativer, ref Fylkesmannen.  
 
Videre vil administrasjonen fortsette sitt arbeid med å utarbeide en brosjyre som skal sendes ut til kommunens 
innbyggere med informasjon om hva kommunereformen er og når og hvor folkemøter vil bli holdt for lag og 
foreninger, ungdommer, næringslivet og for innbyggerne generelt. En forenklet framstilling av 
kommunestyrevedtaket fra i dag vil bli gjengitt i brosjyren. 
  
Rådmann vil også arbeide videre med å finne ut hvilke andre kommuner som ønsker og samarbeid om en 
innbyggerundersøkelse.  
 
Kommunereformen stiller store krav til analyser. Rådmannen har startet en prosess på kartlegging av status innen 
kommunens fire viktige roller som er tjenesteyter, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikler og demokratiske 
arenaer. Kilder for analysene er planprogrammet for samfunnsplan, SSB, bedrekommune.no 
(brukerundersøkelser), KOSTRA, folkehelseprofiler og lokal statistikk, GIS – grunnskolens informasjonssystem, 
kommunebarometeret, undersøkelsen ungdata.no, www.nykommune.no, Trøndelag i tall, grønt hefte (økonomi) 
og telemarksforskningsanalyse om sårbarhet.  
 
Analysene bygger på følgende spørsmål:  
Tjenesteyter:  

• Hva er sterke og svake sider ved kommunen som tjenesteyter i dag? 

• Hva er utfordringene i forhold til forventet demografisk utvikling? 

• Hvilke utfordringer har kommunen når det gjelder kompetanse, spesialisering og rekruttering? 

• Hva finnes av interkommunalt tjenestesamarbeid? 

• Hva er status i vår egen kommune når det gjelder økonomiske nøkkeltall? 
 

Myndighetsutøvelse:  

• Skaper mangel på kapasitet og kompetanse utfordringer for myndighetsutøvelsen? 

• Hvordan er tilgangen på juridisk kompetanse i dag? 

• Hva er omfanget av klager, og hvordan fordeler disse seg på ulike forvaltningsområder? 

• Hvordan er saksbehandlingstiden og kvaliteten på saksbehandlingen? 

• Har kommunen gode rutiner og systemer for myndighetsutøvelse? Hvilke utfordringer er avdekket 
gjennom statlige tilsyn? 

• I hvilken grad er det problemer med habilitet, og hvilke utfordringer skaper dette? 
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Samfunnsutvikler:  

• Hvilke utfordringer står kommune foran i dag med tanke på å fremme en langsiktig og helhetlig 
utvikling? 

• Hvordan er situasjonen i kommunen når det gjelder befolkningsutvikling, næringsutvikling og 
sysselsetting? 

• Hvilke oppgaver og utfordringer krever fellesløsninger på tvers av kommunegrensene? 

• I hvilken grad evner kommunen å gjennomføre vedtak i plan- og utbyggingssaker? 
 

Demokrati:  

• Hvordan er lokaldemokratiet organisert i dag, og hvilke deltakelsesformer er etablert? 

• Hvordan er rekrutteringen og engasjementet for å drive politisk arbeid? 

• Hvilke partier er representert og hvordan er aktiviteten i partiorganisasjonene? 

• Hvordan er valgdeltakelsen og det lokalpolitiske engasjementet? 

• Hvordan drives lokalpolitisk styring? 

• Hvordan er forholdet mellom saksmengde og tid til å drive lokalpolitikk i kommunestyret? 
 

Overordnede politiske spørsmål som kan være aktuelle for diskusjon i kommunestyret? 

• Hvor godt klarer kommunen å stå alene i et 20 – 30 års perspektiv? 

• Er kommunen avhengig av en eller flere nabokommuner for å levere lovpålagte velferdstjenester til sine 
innbyggere? 

• Hvor omfattende kan et interkommunalt samarbeid være før samarbeidsulempene blir større enn 
fordelene? 

• Hvilke utfordringer står man overfor når det gjelder ivaretakelse av kommunale oppgaver? 

• Hvilken gjennomføringsevne har kommunen på de ulike områdene kommunen har ansvar for? 

• Greier kommunen å nå de mål den har satt seg? 

• Hva er visjoner og mål for framtidig utvikling? 

• Hva kreves for å realisere disse målene, og hvilke effekter kan man oppnå gjennom å bli en del av en 
større kommune?  
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FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv 
økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av 
befolkningen. 

 
Kommunen vil: 
• Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 
• Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 
• Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 
• Satse på stien som aktivitetsanlegg. 
• Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kom munens folkehelsearbeid. 
• Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder. 
• Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. 
 

2. Frøya kommune oppnevner en arbeidsgruppe bestående av: 
a. 2 representanter fra kommunestyre 
b. 2 representanter fra administrasjon 
c. 2 representanter fra frivillige organisasjoner 

 
Arbeidsgruppas mandat er: 
• Oppfølging av punktene i vedtaket 
• Delegert myndighet til å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde  

 
Forslag til representanter fra kommunestyret: 
Ordføreren 
Opposisjonsleder 
 
Enstemmig 
 
Formannskapets behandling i møte 03.03.15: 
 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
 
”Forslag til representanter fra kommunestyret: 
Ordføreren 
Opposisjonsleder” 
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Innstilling: 
 

1. Frøya kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt 
oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. 

 
Kommunen vil: 
• Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 
• Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 
• Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 
• Satse på stien som aktivitetsanlegg. 
• Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. 
• Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder. 
• Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. 

 
2. Frøya kommune oppnevner en arbeidsgruppe bestående av: 

a. 2 representanter fra kommunestyre 
b. 2 representanter fra administrasjon 
c. 2 representanter fra frivillige organisasjoner 

 
Arbeidsgruppas mandat er: 
• Oppfølging av punktene i vedtaket 
• Delegert myndighet til å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde  

 
Vedlegg: 
 
Brev fra Klima- og miljøminister, datert 06.10.14. 
Brev fra Friluftsrådenes landsforbund, dato 17.10.14 
 
Saksopplysninger:  
 
Regjeringen har bestemt at 2015 skal være "Friluftslivets År" med visjonen "Flere ut - oftere!". Hovedmålet for 
året er todelt: 

1. Å gi friluftsliv økt oppmerksomhet. 
2. Å gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. 

Barn, unge og barnefamilier er viktige målgrupper. Mer informasjon om Friluftslivets År finner dere på 
www.friluftslivetsår.no  
 
Friluftslivets År skal være en stor folkelig mobilisering av frivilligheten, offentlige instanser, næringslivet og 
enkeltindivider. Kommunene er viktige aktører.  
Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund inviterer derfor alle landets kommuner til å gjøre vedtak om å 
være en "Friluftslivets År kommune", se vedlegg.  
 
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft utfordret pr.brev kommunene til å utpeke sitt mest attraktive 
friluftsområde, se vedlegg. Formannskapet vedtok i sak 64/14, dato 08.04.14., «Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder.» Denne kartleggingen skal benyttes som informasjonsgrunnlag i kommunens saksbehandling. 
Dette brukes som bakgrunn for kåring av kommunens mest attraktive friluftsområde.  
 
Vurdering: 
 
Frøya kommune har unike kvaliteter både til lands og til vanns, som legger til rette for aktivt friluftsliv. 
Kommunen har som landet for øvrig utfordringer knyttet til livsstilssykdommer. Å få flere av befolkningen 
aktive gjennom å legge til rette for friluftsliv, vil bidra til å fremme folkehelsa i befolkningen.  
Rådmannen mener at gjennom å vedta å bli «Friluftslivets år kommune», tydeliggjør Frøya kommune sitt ansvar 
gjennom å legge til rette for friluftsliv og arbeidet med dette i kommunen.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
 
 
REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Utarbeidet utkast vedtas som revidert Reglement for finansforvaltning for Frøya 
kommune fra 26.03.2015. 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Utkast til revidert reglement for finansforvaltning for Frøya kommune 
2. Uavhengig attestasjonsrapport om reglement for Frøya kommunes finansforvaltning fra 

Revisjon Midt-Norge IKS 
 
Saksopplysninger:   
 
Reglement for finansforvaltning ble sist vedtatt i kommunestyret 24.06.2010. Dette 
reglementet ble så innlagt i økonomireglementet, som ble enstemming vedtatt i 
Kommunestyret 19.06.2014, sak 73/14.  Revisjon Midt-Norge IKS har påpekt at 
finansreglementet må legges fram som egen sak politisk, og ikke kan være en del av 
kommunens økonomireglement. 
 
I henhold til Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 2, skal 
finansreglementet vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode. Utkast til revidert 
reglement for Finansforvaltningen er godkjent av revisor, og legges fram for politisk 
behandling.  
 
Finansreglementet er utarbeidet med bakgrunn i kommunens egen vurdering av vesentlig 
risiko for både samlet forvaltning og for hver enkelt forvaltningstype. 
 
Frøya kommune har følgende formål med finansforvaltningen: 
 

1. Over tid søke å oppnå ønsket netto finanskostnad til akseptabel risiko.Kommunen 
skal gjennom økonomiplanen definere ønsket netto finanskostnad. 

2. Søke å oppnå størst mulig grad av forutsigbarhet knyttet til netto finanskostnad. 
 
Frøya kommune har følgende målsettinger med finansforvaltningen: 



 
1. Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende forpliktelser. 
2. For ledig likviditet søke å oppnå konkurransedyktig avkastning, samtidig som risiko 

knyttet til dette skal være definert og begrenset. 
 

3. Ha et bevisst forhold til samsvar mellom løpetid på finansiering og investering. 
4. Søke å oppnå lavest mulig finansieringskostnad til akseptabel risiko 

 
5. Opprettholde realverdi av langsiktig finansielle aktiva. 
6. Opprettholde et tilstrekkelig bufferfond for å ta høyde for svigninger i 

finansmarkedene. 
7. Kunne budsjettere med årlig uttak av langsiktige finansielle aktiva med bakgrunn i 

bufferfondets størrelse. 
8. Søke å oppnå avkastning på langsiktige finansielle aktiva som i gjennomsnitt er 

2,1%-poeng høyere enn et risikofritt alternativ. 
 
For å oppnå formål og målsetninger med finansforvaltningen er det for gjeldsporteføljen og 
langsiktige finansielle aktiva etablert målsetninger om bufferfond. Disse skal over tid øke 
forutsigbarheten i måloppnåelsen, samt sikre at kommunens tjenesteproduksjon blir mindre 
sårbar for svigninger i finansmarkedene, eksempelvis endring i rentenivå og fall i 
aksjemarkedene. Bufferfondene etablereres som disposisjonsfond, og bør kun benyttes til de 
formål fondene er etablert. 
 
Kommunestyret delegerer til Rådmannen å utføre fiansforvaltningen innenfor kommunens 
finansreglement, samt Kommunelovens alminnelige regler for saker av ikke prinsippiell 
betydning. Rådmannen skal vurdere hvorvidt saker er å anse som prinsipielle ut fra 
avgjørelsens karakter og konsekvenser for kommunen. 
 
Rådmannnen skal særlig legge vekt på at finansforvaltningen følger fastsatte rammer og 
formål, samt skjer innenfor kommunens vurdering av vesentlig finansiell risiko både for 
enkeltplasseringer og for samlet finansforvaltning. Ved eventuelle avvik mellom faktisk 
forvaltning og reglement, skal Rådmannen så raskt som mulig fremlegge en plan for 
håndtering av dette. Rådmannen skal løpende vurdere finansreglementets egnethet. Det 
tillegger Rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglement. Bruk av 
eksterne rådgivere påvirker ikke ansvarsforholdene i kommunens finansforvaltning. 
Rådmannen skal påse at kommunen har gode dokumentasjonsrutiner på vurderinger og 
avgjørelser som foretas rundt finansforvaltningen. 
 
De endringer som er gjort fra sist godkjente finansreglement og til det nye som her skal 
godkjennes, er følgende: 
 
Kap. 1 Generell del 

• Pkt 1.3 Alt vedrørende bufferfond og rentereguleringsfond er nå samlet under dette 
punktet. 

 
Kap. 2 Kortsiktig forvaltning 

• Endret målsetning i punkt 2.1 nr. 2: 
o «For ledig likviditet søke å oppnå konkurransedyktig avkastning, samtidig 

som risiko knyttet til dette skal være definert og begrenset.» 



 
Kap. 3 Gjeld 

• Tekst om avdragsprofil i tabellen. 
 
Kap. 4 Langsiktige midler 

• 4.3 Andelen globale obligasjoner økes. Vil forventningsmessig ikke øke avkastningen 
i portefølgen, men en oppnår en mye større spredning/diversifisering. 

• 4.4 Dette kapitlet er komprimert noe – det vesentligste er fortsatt ivaretatt. 
 
Vurdering: 
 
Administrasjonen anbefaler at det reviderte utkastet til reglement for finansforvaltning i 
Frøya kommune godkjennes. 
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Saksbehandler:  Roger Fredheim Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  15/282    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 
Kommunestyret 
 
 
TILSTANDSRAPPORT OPPVEKST OG OPPVEKSTDEBATT 2014 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre tar tilstandsrapport oppvekst og oppvekstdebatt 2014 til 
orientering. 
 
 
Vedlegg: 
 

• Tilstandsrapport grunnskolen Frøya kommune 2014. 
• Ståstedsrapport 2014- virksomhetsnivå skole.  
• Ståstedsrapport 2014- virksomhetsnivå barnehage 
• Ståstedsrapport 2014- rådmannens sektoroversikt skole. 
• Ståstedsrapport 2014- rådmannens sektoroversikt barnehage. 
• Foreldreundersøkelse 2014 skole. 
• Elevundersøkelsen 2014 (offentliggjort 15/3-2015) 

 
Saksopplysninger:   
 
Vedlagte ståstedsrapporter er basert på virksomhetenes styringsdokument i Kvalitetslosen,  
rådmannens styringsdialog gjennomført i perioden oktober 2014-januar 2015 og for 
grunnskolen spesifikt knyttet til resultater og tallmateriale som det framkommer i 
Skoleporten. 
 
Rådmannens samlede, helhetlige sektorvurdering for skole og barnehage er gjengitt i egne 
vedlegg. 
 
Rådmannen ønsker med dette saksframlegget også å knytte noen konkrete synspunkter til 
veien som ligger foran oss- med utgangspunkt i arbeidet som knyttes til vedleggene. Det er 
ønskelig å synliggjøre framtidige ønskede prioriteringer, slik de foreligger i samarbeidet med 
virksomhetslederne pr. dato. 
 



På generelt grunnlag er det først og fremst viktig å påpeke at sektoren ønsker å videreføre 
sine tre viktige fokusområder: 

• Læring 
• Læringsmiljø 
• Kvalitetssikring/internkontroll 

 
Gjennom å spesifisere prioriterte mål og vurderingsområder innenfor disse tre 
fokusområdene føler sektoren at de vesentlige tema berøres.  
 
Følgende tre målsetninger er satt for det videre arbeidet: 

1. Læring: Barnehager og skoler skal ha fokus på tidlig innsats og grunnleggende 
ferdigheter, spesielt leseferdigheter, i tråd med de mål rammeplan og læreplan setter. 

2. Læringsmiljø: Barnehager og skoler skal jobbe systematisk for å fremme et trygt og 
godt leke- og læringsmiljø. 

3. Kvalitetssikring/internkontroll: Barnehager og skoler skal jobbe systematisk og 
planmessig med å utvikle videre det tverrfaglige samarbeidet, samt sørge for at alle 
styringsdokumenter implementeres i Kvalitetslosen. 

 
Sektoren ønsker gjennom sine prioriteringer å knytte dette arbeidet tettere til det helhetlige 
skole- og barnehageåret- og i mindre grad knytte til budsjettår. Dette betyr at arbeidet som nå 
pågår vil bli knyttet til skole- og barnehageåret 2015/2016. Dette betyr i praksis at også 
Kvalitetslosens årshjul vil bli forskjøvet noe- uten at dette har noen praktisk betydning. 
Sektoren vil som før rapportere jevnlig til hovedutvalg for drift og styringsdialoger vil bli 
gjennomført. Oppvekstdebatten vil da komme fast i hovedutvalg og kommunestyre i 
februar/mars hvert år. 
 
Det pågår et vesentlig tverrfaglig samarbeid i sektoren. Med dette som utgangspunkt vil det i 
løpet av våren bli utarbeidet følgende fellesdokumenter/prioriteringer: 

• En sosial læreplan som er gjennomgående for barnehage og skole. 
• Felles styringsdokumenter og prosedyrer knyttet til arbeidet med å forebygge og 

motvirke mobbing i barnehager og skoler. 
• Ferdigstilling av en felles tiltaksplan for arbeid med minoritetsspråklige barn og 

elever i barnehager og skoler. 
• En tydeligere involvering av hjelpeapparatet i et bredt perspektiv- med utgangspunkt i 

midler til tidlig innsats. Prioriteringer på dette området er pt. ennå ikke sluttført.  
• Plan for gjennomføring av tilsyn i barnehager, i samarbeid med Hitra kommune. 

Planen er utarbeidet, og tilsyn vil bli gjennomført i 2015 og 2016 der vi gjennomfører 
tilsyn i våre respektive kommuner. 

• Et tydeligere fagforum (forum oppvekst), der analyse og erfaringsdeling på ledernivå 
synliggjøres. Involvering av aktuelle pro-aktive medarbeidere som inviteres etter 
behov 

 
I tillegg til dette har sektoren i regi av eiermøte PPT gjennom tildeling av skjønnsmidler i 
kommunene Hitra, Frøya og Snillfjord gjennomført et vesentlig utviklingsarbeid med fokus 
på spesialundervisning og tilpasset opplæring- der arbeidsløypa står sentralt. Våren 2015 vil 
eiermøte tilsette en person i 30 % prosjektstilling for å sluttføre dette arbeidet. Den 
overordnede målsetningen er at arbeidet skal sluttføres med en digital spesialpedagogisk 
håndbok- til bruk i alle skoler og barnehager i alle tre kommunene. 



 
 Oppvekstsektoren i Frøya kommune er også tildelt 300 000,-  spesielt i skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen for å enda bedre videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet i egen kommune.  
 
BARNEHAGE OG SKOLE SPESIFIKT. 
Det henvises til vedlagte ståstedsrapporter, både fra virksomhetsnivå og fra rådmannen. 
 
DRØFTINGSOPPGAVER. 
Det er ønskelig at hovedutvalg for drift/kommunestyre drøfter følgende problemstillinger 
knyttet til sektorens framstillinger/ønskede prioriteringer og kommer med tilbakemeldinger 
til sektorens videre arbeid: 
 

1. Etablerte fokusområder videreføres eller endres?  
2. Tilbakemelding på sektorens valg av hovedmålsetninger innefor hvert fokusområde. 
3. Sektoren tenker bredt rundt behov og tiltak innen tidlig innsats. Bruken av tidlig 

innsatsmidler må sees i sammenheng med nivået på grunnbemanninga. Hvordan 
tenkes ressursbruken i forhold til utfordringene blant de yngste? 

4. Hvordan øke det politiske engasjementet for arbeidet i Samarbeidsutvalg (SU), jfr 
skolering gjennomført våren -2014?    

5. Innspill på hvordan øke foreldreengasjementet i skolen.       
6. Andre momenter som politisk nivå anser som viktige for å utvikle oppvekstsektoren 

ytterligere. 
 
 
 
 
 
 
 



























































































































































































































































































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  15/431    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.15  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 26.02.15 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 26.02.15. 
 
 
 
 
 
 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
 

Kommunestyret: 
Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

Møtedato: 
26.02.2015 

Møtetid: 
10.00 – 14.15 

Av utvalgets medlemmer møtte 
18 av 23  

Fra og med sak:  10/15 
Til og med sak:  25/15 
 
 

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 - 2015 
 
Arbeiderpartiet:  
Berit Flåmo 
Kristin Reppe Storø 
Vida Zubaite-Bekken 
Helge Borgen 
Gunn Heidi Hallaren 
Frode Reppe 
Eli Ann Karlsen 
Pål Terje Bekken 
Elin A. Wahlvåg 
Torill Pettersen 
 
 

Sosialistisk Venstreparti: 
Ola Vie 
 
Fremskrittspartiet:  
Olaf Reppe 
Jarl Arthur Dyrvik 
Vivian Dolen Sørdal 
Aleksander Søreng 
Peggy Alise Johansen 
 

Høyre: 
Martin Nilsen 
Heidi Glørstad Nielsen 
 
Senterpartiet: 
Bjørnar Espnes 
 
Venstre: 
Arvid Hammernes 
Vibeke Franck Sehm  
Edvin Paulsen  
Lillian Holm 

 
Faste representanter med forfall: 
 
Arbeiderpartiet:  
Berit Flåmo 
Helge Borgen 
 
Sosialistisk Venstreparti: 
Ola Vie 

Fremskrittspartiet:  
Olaf Reppe 
Jarl Arthur Dyrvik 
Peggy Alise Johansen 
 

Høyre: 
Heidi Glørstad Nielsen 
Senterpartiet: 
Bjørnar Espnes 
Venstre: 
Vibeke Franck Sehm  

 
Vararepresentanter som møtte: 
 
Arbeiderpartiet:  
Torbjørn Taraldsen  
Ann Kristin Kristoffersen 
 
Sosialistisk Venstreparti: 
Ingen. 

Fremskrittspartiet:  
Ingen  

Høyre: 
Anders Gåsø til kl. 13.00 
Senterpartiet: 
Sten S. Arntzen 
Venstre: 
Ingen. 

 
Merknader:  
 
1. I starten av møte ga Ottar Wist en orientering til sak 12/15.  
2. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 
3. Sak 21/15 og 23/15 ble foreslått trekt fra sakslista. Trekking av sakene ble vedtatt med 12 mot 6 stemmer. 
4. Til settevaraordfører ble Pål Terje Bekken enstemmig valgt. 
5. Repr. Anders Gåsø fikk innvilget permisjon fra kl. 13.00 før behandling av sak 14/15. 
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Underskrift:  
 
 
 

Martin Nilsen Aleksander Søreng 
Fung. ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 
 
Utvalg  : Kommunestyret 
Møtedato: 26.02.2015 
 
 
SAKSLISTE 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
  Innhold 
 
10/15 15/205   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.01.15  

 
11/15 15/204   
 REFERATSAKER  

 
12/15 14/267   
 MORGENDAGENS OMSORG EKSTERN VURDERING OG TILRÅDING . 

NEDSETTING AV ARBEIDSGRUPPER MED MANDAT. 
 

13/15 15/114   
 OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL VED FRØYA LEGEKO NTOR  

 
14/15 14/1640   
 PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE - FRØYA KOMMUN E  

 
15/15 15/175   
 VEINAVN PÅ FRØYA - VIDERE ARBEID  

 
16/15 14/1654   
 HØRINGSUTTALELSE - FORVALTNINGSPLAN OG SKJØTSELSPL AN FOR 

VERNEOMRÅDENE I FROAN  
 

17/15 15/170   
 GODSTRANSPORT I ØYREKKA  

 
18/15 12/730   
 SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN - FULLFØRING  

 
19/15 13/1424   
 GODKJENNING AV FORPROSJEKT FOR LIGGEKAI PÅ SISTRAN DA  

 
20/15 14/1643   
 SAMARBEID INNEN BRANN- BRANNSYN SNILLFJORD-FRØYA- HITRA  

 
21/15 14/271   
 IKT VERTSKOMMUNEAVTALE FRØYA OG HITRA KOMMUNER 201 4  

 
22/15 15/73   
 HØRINGSUTTALELSE - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFU NKSJONEN 

FRA KOMMUNENE TIL SKATTEETATEN  
 

23/15 14/1229   
 OPPDATERING/ENDRING AV VALGKRETSER - ORIENTERINGSS AK 
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24/15 15/207   
 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 
25/15 15/206   
 RÅDMANNENS ORIENTERING  
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10/15  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.01.15  
 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte 15.01.15 godkjennes som framlagt med endring i sak 2/15. ”ordfører Berit Flåmo ble 
ikke kjent inhabil i sakens behandling”. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 15.01.15 godkjennes som framlagt. 
 
  
11/15  
REFERATSAKER  
 
 
Vedtak: 
 
Referatene tas til orintering. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatene tas til orintering. 
 
  
12/15  
MORGENDAGENS OMSORG EKSTERN VURDERING OG TILRÅDING.  NEDSETTING AV 
ARBEIDSGRUPPER MED MANDAT. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Rapport fra OTV rådgiving AS- datert januar 2015- «ekstern vurdering av tjenestene» tas til 

orientering 
2. Det nedsettes 4 arbeidsgrupper som jobber med kommunens utfordringer.  

a.      Utforming av heldøgnsomsorgen 
b. Frivilligheten og pårørendeomsorgen 
c.       Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 
d. Tjenester til barn og unge med spesielle behov 

3. Valg av representanter i arbeidsgruppene: 
a.       Kommunestyret velger de politiske representantene i arbeidet 

Arbeidsgruppe a:Ann Kristin Kristofferesen,  
Arbeidsgruppe b:  Aleksander Søreng  
Arbeidsgruppe c: Pål Terje Bekken  
Arbeidsgruppe d: Vida Z. Bekken 

b. Frøya ungdomsråd, Brukerråd/eldreråd velger representanter fra brukersiden   
c.       Rådmann velger representanter fra tjenestene 
d. Rådmann sørger også for at tillitsvalgte blir representert i alle gruppene. 

4. Arbeidet gjennomføres innenfor rådmannens vedtatte budsjett.  
 
Hovedutvalg for drift (HFD) er prosjektets eier, rådmann utnevner en administrativ styringsgruppe. 
Styringsgruppen rapporter månedlig status til HFD. 
 
Enstemmig. 
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Kommunestyrets behandling i møte 26.02.15: 
 
Ap/H fremmet flg. forslag til tillegg: 
 
Følgende politikere deltar i arbeidsgruppene: 
Arbeidsgruppe a Ann Kristin Kristofferesen: Arbeidsgruppe b:  Aleksander Søreng Arbeidsgruppe c: Pål Terje 
Bekken Arbeidsgruppe d: Vida Z. Bekken 
 
Nytt pkt. 4 
Arbeidet gjennomføres innenfor rådmannens vedtatte budsjett.  
 
Frp, Sp og Venstre fremmet flg. forslag til tillegg: 
 
Nytt 4 
Det settes inn ekstern prosjektleder. Rådmannen bes utrede kostnaden med dette. 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling med endringer: Enstemmig.    
Ap/H sitt forslag til tillegg:  Enstemmig. 
Ap/H sitt forslag nytt pkt. 4: Vedtatt med 11 mot 7 stemmer avgitt fra Frp, Sp og V samt Eli Ann 

Karlsen  
Frp/Sp/V sitt forslag nytt pkt. 4 Falt med 11 mot 7 stemmer avgitt fra Frp, Sp og V samt Eli Ann 

Karlsen  
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Rapport fra OTV rådgiving AS- datert januar 2015- «ekstern vurdering av tjenestene» tas til orientering 
2. Det nedsettes 4 arbeidsgrupper som jobber med kommunens utfordringer.  

a. Utforming av heldøgnsomsorgen 
b. Frivilligheten og pårørendeomsorgen 
c. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 
d. Tjenester til barn og unge med spesielle behov 

3. Valg av representanter i arbeidsgruppene: 
a. Kommunestyret velger de politiske representantene i arbeidet 
b. Frøya ungdomsråd, Brukerråd/eldreråd velger representanter fra brukersiden   
c. Rådmann velger representanter fra tjenestene 
d. Rådmann sørger også for at tillitsvalgte blir representert i alle gruppene 

Hovedutvalg for drift (HFD) er prosjektets eier, rådmann utnevner en administrativ styringsgruppe. 
Styringsgruppen rapporter månedlig status til HFD. 
 
Enstemmig. 
 
  
13/15  
OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL VED FRØYA LEGEKON TOR  
 
 
Vedtak: 
 
Det opprettes 50 % fastlegehjemmel ved Frøya legekontor fra 01.03.15. 
 
Enstemmig. 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Det opprettes 50 % fastlegehjemmel ved Frøya legekontor fra 01.03.15. 
 
Enstemmig. 
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14/15  
PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE - FRØYA KOMMUNE   
 
Vedtak: 
 
Plan for kommunal beredskapsledelse i Frøya kommune tas til orientering. 
 
Enstemmig.  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Plan for kommunal beredskapsledelse i Frøya kommune tas til orientering. 
 
Enstemmig.  
 
  
15/15  
VEINAVN PÅ FRØYA - VIDERE ARBEID  
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret viser til arbeidet med veinavn og til innsigelser og innspill som er kommet etter at 

klagefristen var ute.  
2. Da leder av navnekomiteen har trukket seg, vedtar kommunestyret å legge ned komiteen slik den er 

sammensatt i sak 158/12, pkt. 3. Komiteens funksjon overføres til administrasjonen. Samtidig 
overføres navnemyndigheten, angitt i pkt 4, fra Hovedutvalg for drift til Formannskapet. Øvrige 
forhold i sak 158/12 opprettholdes.  

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp saken, avholde møte med grendelagene og fremme endelig 
sak for formannskapet.  

 
Enstemmig. 
 
Kommunestyrets behandling i møte 26.02.15: 
 
Rådmannen fremmet flg. forslag til endring av pkt. 2 og 3: 
 
1. Kommunestyret viser til arbeidet med veinavn og til innsigelser og innspill som er kommet etter at 

klagefristen var ute.  

2. Da leder av navnekomiteen har trukket seg, vedtar kommunestyret å legge ned komiteen slik den er 
sammensatt i sak 158/12, pkt. 3. Komiteens funksjon overføres til administrasjonen. Samtidig overføres 
navnemyndigheten, angitt i pkt 4, fra Hovedutvalg for drift til Formannskapet. Øvrige forhold i sak 158/12 
opprettholdes.  

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp saken, avholde møte med grendelagene og fremme endelig sak 
for formannskapet.  

 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret viser til arbeidet med veinavn og til innsigelser og innspill som er kommet etter at 

klagefristen var ute.  
2. Da leder av navnekomiteen har trukket seg, vedtar kommunestyret å legge ned komiteen. 

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp saka, avholde møte med grendelagene og fremme endelig sak for 
formannskapet. 

 
Enstemmig. 
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16/15  
HØRINGSUTTALELSE - FORVALTNINGSPLAN OG SKJØTSELSPLA N FOR VERNEOMRÅDENE 
I FROAN  
 
 
Vedtak: 
 
1. Frøya kommune glad for at det nå foreligger et utkast til forvaltningsplan og skjøtselsplan for 

verneområdene i Froan, men er kritisk til den korte høringsfristen som er satt. 
2. Det må foretas en grundig evaluering av hvordan vernet og Ramsarstatusen har fungert siden 1979 

og fram til i dag iht det Fylkeskommunale vedtaket. Denne evaluerningen må være bakgrunnen for 
en forvaltningsplan. Kun slik kan vi være sikker på at vernet, Ramsarstatusen og denne 
forvaltningsplanen er iht hensikten.  

3. Forvaltningsplanen må inneholde en større drøfting og konkrete mål på bosetting i Froan. Tiltak må 
skje lokalt for å bygge opp et inntektsgrunnlag og skape arbeidsplasser for de som er bosatte i 
Froan. Dette må sees i sammenheng med det som bl.a. skjer i Frøya ved Frøya vidergående skole, 
Frøya kultur- og kompetansesenter, Blått kompetansesenter som er under bygging og det planlagte 
senteret Froheim på Sørburøy. 
Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av vernet, vil dette gi et mer positivt syn på vernet. 

4. Utfordringer med mye gås i beiteområdene må avklares. Eiendomskartene må oppdateres for Froan. 
5. Det må gis rom for fornuftige installasjoner som midlertidige samlekve og leskur også i reservatet, 

uten å søke dispensasjon. Forvaltningsplanen må her kunne gi retningslinjer for hva som er tillatt. 
Ved behov må det også tillates å nødfore husdyr, det er krav at husdyrholder skal fore dyra når 
beite er utilgjengelig ved for eksempel snø- og isdekke. 

6. Hensikten med en forvaltningsplan burde være på et mer åpent grunnlag å drøfte balansen mellom 
bruk og vern i vernesonen. Dessuten står det ikke noe i verneforskriften om at oppdrett ikke er 
tillatt. Forvaltningsplanen sier det er tillatt med oppdrett der det er dyrlivsfredning, men såfremt det 
ikke forstyrrer dyre- og fugleliv unødvendig. Dette er en upresis formulering, og det må komme på 
plass mer presise retningslinjer over hvilke tiltak som ikke er tillatt. Man må også ta høyde for den 
utviklingen som skjer innen havbruksnæringen.  

7. Det må avklarers tydeligere med forsvaret om bruken av skytefeltet. Bruk må ikke forekomme i 
yngle- og hekketid. 

8. Brenning som skjøtsel må tilpasses lokale forhold. Det må brennes når det er bløtt i bakken og mot 
vinden for å sikre at mosen blir fjærnet. Arbeidet må utføres av fagfolk. 

9. Det må følge med økonimiske midler til gjennomføring av tiltak i Froan. 
 
Enstemmig. 
 
Kommunestyrets behandling i møte 26.02.15: 
 
Flg omforente forslag til nytt pkt. 2 ble fremmet: 
 
”Det må foretas en grundig evaluering av hvordan vernet og Ramsarstatusen har fungert siden 1979 og fram til i 
dag iht det Fylkeskommunale vedtaket. Denne evaluerningen må være bakgrunnen for en forvaltningsplan. Kun 
slik kan vi være sikker på at vernet, Ramsarstatusen og denne forvaltningsplanen er iht hensikten.” 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Frøya kommune glad for at det nå foreligger et utkast til forvaltningsplan og skjøtselsplan for 

verneområdene i Froan, men er kritisk til den korte høringsfristen som er satt. 
2. Det burde vært foretatt en grundig evaluering av hvordan vernet har fungert siden 1979 og fram til i dag. 

Denne evaluerningen skulle vært bakgrunnen for en forvaltningsplan. 
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3. Forvaltningsplanen må inneholde en større drøfting og konkrete mål på bosetting i Froan. Tiltak må skje 
lokalt for å bygge opp et inntektsgrunnlag og skape arbeidsplasser for de som er bosatte i Froan. Dette må 
sees i sammenheng med det som bl.a. skjer i Frøya ved Frøya vidergående skole, Frøya kultur- og 
kompetansesenter, Blått kompetansesenter som er under bygging og det planlagte senteret Froheim på 
Sørburøy. 

 Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av vernet, vil dette gi et mer positivt syn på vernet. 
4. Utfordringer med mye gås i beiteområdene må avklares. Eiendomskartene må oppdateres for Froan. 
5. Det må gis rom for fornuftige installasjoner som midlertidige samlekve og leskur også i reservatet, uten å 

søke dispensasjon. Forvaltningsplanen må her kunne gi retningslinjer for hva som er tillatt. Ved behov må 
det også tillates å nødfore husdyr, det er krav at husdyrholder skal fore dyra når beite er utilgjengelig ved 
for eksempel snø- og isdekke. 

6. Hensikten med en forvaltningsplan burde være på et mer åpent grunnlag å drøfte balansen mellom bruk og 
vern i vernesonen. Dessuten står det ikke noe i verneforskriften om at oppdrett ikke er tillatt. 
Forvaltningsplanen sier det er tillatt med oppdrett der det er dyrlivsfredning, men såfremt det ikke 
forstyrrer dyre- og fugleliv unødvendig. Dette er en upresis formulering, og det må komme på plass mer 
presise retningslinjer over hvilke tiltak som ikke er tillatt. Man må også ta høyde for den utviklingen som 
skjer innen havbruksnæringen.  

7. Det må avklarers tydeligere med forsvaret om bruken av skytefeltet. Bruk må ikke forekomme i yngle- og 
hekketid. 

8. Brenning som skjøtsel må tilpasses lokale forhold. Det må brennes når det er bløtt i bakken og mot vinden 
for å sikre at mosen blir fjærnet. Arbeidet må utføres av fagfolk. 

9. Det må følge med økonimiske midler til gjennomføring av tiltak i Froan. 
 
Enstemmig. 
 
  
17/15  
GODSTRANSPORT I ØYREKKA  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune viser til de utfordringer man har med godstransport i øyrekka og da særlig til/fra Froan 
etter at knutepunktet for ruteopplegget ble flyttet fra Sistranda til Dyrøya. Her må det snarest finnes 
løsninger både på land og ikke minst på Frovær som ivaretar de krav man må kunne stille til sikker og 
ikke minst hygienisk håndtering av matvarer, samt transport av større godsmengder. 
Disse løsninger må skje i samarbeid mellom AtB, FosenNamsos Sjø og evt. private aktører på Dyrøya 
f.eks. SeaShell. Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april og Frøya kommune 
v/Trafikkrådet vil gjerne innta en aktiv rolle for å komme frem til tilfredsstillende løsninger.  
Fra kommunens side er det imidlertid et klart prinsipp at de løsninger som velges må være i regi av den 
transportøren som har konsesjon og uten kostnader for Frøya kommune, så lenge dette er et 
fylkekommunalt samband. 
Kommunestyret ber om at rådmannen tar tak i saken overfor fylkeskommunen og andre aktører som er 
implisert. Dialogen må være gjennomført før nye ruter settes i verk fom 6.april. 
 
Enstemmig. 
 
Kommunestyrets behandling i møte 26.02.15: 
 
Flg omforente forslag til tillegg ble fremmet: 
 
«Kommunestyret ber om at rådmannen tar tak i saken overfor fylkeskommunen og andre aktører som er 
implisert. Dialogen må være gjennomført før nye ruter settes i verk fom 6.april.» 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune viser til de utfordringer man har med godstransport i øyrekka og da særlig til/fra Froan etter at 
knutepunktet for ruteopplegget ble flyttet fra Sistranda til Dyrøya. Her må det snarest finnes løsninger både på 
land og ikke minst på Frovær som ivaretar de krav man må kunne stille til sikker og ikke minst hygienisk 
håndtering av matvarer, samt transport av større godsmengder. 
Disse løsninger må skje i samarbeid mellom AtB, FosenNamsos Sjø og evt. private aktører på Dyrøya f.eks. 
SeaShell. Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april og Frøya kommune v/Trafikkrådet vil 
gjerne innta en aktiv rolle for å komme frem til tilfredsstillende løsninger.  
Fra kommunens side er det imidlertid et klart prinsipp at de løsninger som velges må være i regi av den 
transportøren som har konsesjon og uten kostnader for Frøya kommune, så lenge dette er et fylkekommunalt 
samband. 
 
Enstemmig. 
 
  
18/15  
SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN - FULLFØRING  
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn m/flytekai 
må fullføres i samsvar med vedtak i kommunestyret sak 79/14. Her ligger eneste fiskerimottak på fast 
Frøya og som er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 
 
Manglende finansiering pga. av redusert statstilskudd for 2015 finansieres ved bruk av ubrukte 
lånemidler, mot tilbakeføring i 2016 når endelig avklaring om statstilskudd for 2016 foreligger.  
 
Enstemmig. 
 
Kommunestyrets behandling i møte 26.02.15: 
 
Repr. Arvid Hammernes ba om at hans habilitet blir vurdert da han som tjenestemann har jobbet med saken 
tidligere. Repr. Hammernes ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn m/flytekai må 
fullføres i samsvar med vedtak i kommunestyret sak 79/14. Her ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som 
er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 
 
Manglende finansiering pga. av redusert statstilskudd for 2015 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler, mot 
tilbakeføring i 2016 når endelig avklaring om statstilskudd for 2016 foreligger.  
 
Enstemmig. 
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19/15  
GODKJENNING AV FORPROSJEKT FOR LIGGEKAI PÅ SISTRAND A  
 
 
Vedtak: 
 
Teknisk forprosjekt for liggekai på Sistranda, datert 11.12.2014 godkjennes som fremlagt, med de 
endringer som er redegjort for i saksfremlegget. 
 
Det søkes om tilskudd fra Kystverket på inntil 75% av kostnaden som er beregnet til  
kr. 48.380.000,-. For å kunne få prosjektet realisert hurtigere bes rådmannen innhente anbud på 
detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter så snart som mulig. Det forutsettes en 
fremdrift slik at prosjekteringen inkl. anbudsdokumentene skal være ferdig til utsending senest ved 
fremlegging av statsbudsjettet for 2016. 
Utgiftene dekkes over budsjettposten for liggekai på Sistranda, hvor det for 2015 er bevilget kr. 1 mill. 
Realiseringen av liggekaia forurensetter at søknaden om støtte fra Kystverket innvilges. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Teknisk forprosjekt for liggekai på Sistranda, datert 11.12.2014 godkjennes som fremlagt, med de endringer som 
er redegjort for i saksfremlegget. 
 
Det søkes om tilskudd fra Kystverket på inntil 75% av kostnaden som er beregnet til  
kr. 48.380.000,-. For å kunne få prosjektet realisert hurtigere bes rådmannen innhente anbud på 
detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter så snart som mulig. Det forutsettes en fremdrift slik at 
prosjekteringen inkl. anbudsdokumentene skal være ferdig til utsending senest ved fremlegging av statsbudsjettet 
for 2016. 
Utgiftene dekkes over budsjettposten for liggekai på Sistranda, hvor det for 2015 er bevilget kr. 1 mill. 
Realiseringen av liggekaia forurensetter at søknaden om støtte fra Kystverket innvilges. 
 
Enstemmig. 
 
  
20/15  
SAMARBEID INNEN BRANN- BRANNSYN SNILLFJORD-FRØYA- H ITRA  
 
 
Vedtak: 
 
1. Brannforebyggende personell i Frøya og Hitra kommuner underlegges Sør-Fosen feiervesen fra  

1. januar 2015. Eksisterende stillingsressurser på forebyggende samt leder forebyggende i hver av 
kommunene, dv. 70 % stillingsandel overføres til Sør-Fosen feiervesen fra hver av kommunene 
Frøya og Hitra fra samme dato. 

2. Gjenværende reststillinger på 30 % i hver av kommune skal ivareta de lovmessig definerte leder 
beredskapsfunksjonene i den enkelte kommune   

3. Det fremlegges egen sak for kommunestyrene om en sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og 
redningstjeneste våren 2015, sammenslåingen tenkes gjennomført samtidig med innføring av nytt 
nødnett i regionen, antatt innført høsten 2015.   

 
Enstemmig.  
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Brannforebyggende personell i Frøya og Hitra kommuner underlegges Sør-Fosen feiervesen fra 1. januar 

2015. Eksisterende stillingsressurser på forebyggende samt leder forebyggende i hver av kommunene, dv. 
70 % stillingsandel overføres til Sør-Fosen feiervesen fra hver av kommunene Frøya og Hitra fra samme 
dato. 

2. Gjenværende reststillinger på 30 % i hver av kommune skal ivareta de lovmessig definerte leder 
beredskapsfunksjonene i den enkelte kommune   



12 

3. Det fremlegges egen sak for kommunestyrene om en sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og 
redningstjeneste våren 2015, sammenslåingen tenkes gjennomført samtidig med innføring av nytt nødnett i 
regionen, antatt innført høsten 2015.   

 
Enstemmig.  
 
  
21/15  
IKT VERTSKOMMUNEAVTALE FRØYA OG HITRA KOMMUNER 2014   
 
 
Saken ble trekt under godkjenning av sakslista med bakgrunn i at Hitra kommune har utsatt saken. 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1) Frøya kommunestyre godkjenner «IKT vertskommuneavtale mellom Frøya og Hitra kommuner» slik som 

vedlagt. 
2) Hitra kommune blir vertskommune for samarbeidet og blir med det arbeidsgiver for personalet i felles IKT-

tjeneste. 
3) Avtalen trer i kraft fra og med 01.04.2015. 
4) Avtalen godkjennes under forutsetning av at Hitra kommune fatter tilsvarende vedtak. 

 
Enstemmig.  

  
22/15  
HØRINGSUTTALELSE - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUN KSJONEN FRA 
KOMMUNENE TIL SKATTEETATEN  
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016. 
 
Vi mener dagens kommunale løsning gir de beste resultatene og framstår som en effektiv organisering. 
Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den kommende 
kommunereformen. 
 
Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk, fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt 
viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da lokal skjønnsutøvelse og 
lokalkunnskap er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi mener Frøya kommune, i form av å 
være organisert under «Kemnerkontoret i Orkalsregionen», selv har best kompetanse og forutsetning for å 
samarbeide med og håndtere vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte 
områder. 
 
Enstemmig.  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016. 
 
Vi mener dagens kommunale løsning gir de beste resultatene og framstår som en effektiv organisering. 
Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den kommende 
kommunereformen. 
 
Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk, fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig i 
denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap 
er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi mener Frøya kommune, i form av å være organisert under 
«Kemnerkontoret i Orkalsregionen», selv har best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og håndtere 
vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder. 
 
Enstemmig.  
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23/15  
OPPDATERING/ENDRING AV VALGKRETSER - ORIENTERINGSSA K 
 
 
Saken ble trekt under godkjenning av sakslista, men anses som en orienteringssak da Kommunestyret har 
delegert til Valgstyret å fatte vedtak i saken. 

 
Vedtak i Valgstyret: 
 
Følgende stemmekretser slås sammen: 

• Titran/Nordskag/Klubben med midlertidig stemmested for valget 2015. 
• Skjønhalsen/Dyrøya med stemmested Dyrøy skole. 
• Mausund/Sula/Froan med stemmested Mausund skole. 
 

Nabeita, Sistranda, og Nesset opprettholdes som egne stemmekretser med flytting av stemmelokaler for Nabeita krets fra 
grendahuset Svanheim til Nabeita skole og Nesset krets fra grendahuset på Nesset til Frøya Næringspark. 
 
Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
 
  
24/15  
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
• Informerte om 30 års jubileet på sykehjemmet. Politikerne var lite representert og dette er uheldig. 
• Sareptas møte var vellykket for de som overvar det. 
• Workshop i Orkdal 27.03.15 Tema: Skole utdanning og rekruttering 
• Møte ang Øyrekka, ordfører oppfordrer politikerne til å være med. 
• Kommunereformen: Det er Hitra som har førsteprioritet for Frøya  
• Nytt møte i styringsgruppa 3. mars. Marit Wisløff Nordborg lager forslag på brosjyre og møteplan for 

frivillige lag og organisasjoner, næringsliv, barn og unge. 
 
  
25/15  
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
• Informerte om evaluering av to-nivåmodellen. 
• Orienterte om utviklingsprosjektet Administrativ utvikling. 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jogeir Mikalsen Arkiv:  611  
Arkivsaksnr.:  12/103    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for forvaltning 
Kommunestyret 
 
 
REGULERINGSPLAN - SETRE OG STRØMSHOLMEN  
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
1. Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen med bestemmelser datert 

16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 med forbehold om at planen 
rettes opp etter løsningsforslag for merknadene. Antall naust på 20 stk. opprettholdes. 

2. Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14. 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 21.05.2014 
2. Planbestemmelser, datert 16.05.2014 
3. Planbeskrivelse, datert 22.05.2014 
4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 09.02.2015 
5. Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 27.01.2015 
6. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 19.02.2015 
7. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 28.08.2014 
8. Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 24.06.2014 
9. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 14.07.2014 
 
Saksopplysninger:   
Hovedutvalg for forvaltning vedtok den 12.06.2014 å legge ut reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen 
med bestemmelser datert 16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 til høring 
og offentlig ettersyn i seks uker. Det ble forutsatt at antallet naust ble redusert til 10. 
Det er kommet inn uttalelser fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Statens 
vegvesen. 
Planen ligger ved ferjeleiet på Dyrøy og omfatter 6 nye boligtomter, nytt naustområde, småbåthavn, lekeareal, 
friområder og parkeringsplass.  
 
Det ble i kommunestyret den 11.12.2014 vedtatt å opprettholde antall naust på 20 stk. Saken ble derfor 
oversendt til Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Statens Vegvesen for uttalelse. 
 
 
Vurdering:  
Etter første høringsrunde kom følgende merknader inn: 
 
Fra Merknad Løsningsforslag 
Fylkesmannen i Sør- 1. Understreker at en ROS-analyse skal ta 1. ROS-analysen virker å være bra 



Trøndelag for seg alle uønskede hendelser som kan 
oppstå som følge av planen, både 
naturbasert og virksomhetsbasert 

2. Uheldig at det åpnes for småbåthavn og 
naust i områder som ikke er planlagt 
utbygd i overordnet plan 

3. Fylkesmannen mener at andre ubebygde 
arealer avsatt til småbåthavn og naust må 
tas ut av kommuneplanen. 

4. Hvis det åpnes for småbåthavn som 
foreslått må det gjøres tiltak som hindrer 
forurensing av sjø- og strandområdene. 

5. Fylkesmannen oppfordrer til at det tas inn 
bestemmelser i planen som sikrer 
miljøhensyn i småbåthavna 

6. Ufullstendig vurdering av naturmangfold i 
planbeskrivelsen. Ingen merknader til 
arealbruk da det er regulert til bolig. 

7. Viktig at inngrepene i sjøområdene 
begrenses mest mulig ved gjennomføring 
av tiltakene. Fylkesmannen legger til 
grunn at det ikke åpnes for molo eller 
andre tyngre inngrep. Dette bør sikres 
gjennom reguleringsbestemmelsene.  

gjennomtenkt og dokumentert 
med de punkt som er nevnt av 
Fylkesmannen 

2. Ja, men det er hensiktsmessig å ta 
med et nytt område til naust og 
småbåthavn i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet når andre 
områder til småbåthavn i 
kommuneplanen ikke ønskes 
utbygd av grunneiere. 

3. Dette må gjøres gjennom 
rullering av kommuneplanen 

4. Ta inn i bestemmelsene at hvis 
det lages arealer til båtpuss, vask 
og lignende så skal disse 
tilrettelegges slik at avfallet 
samles opp på en forsvarlig måte 
uten fare for å renne ut i sjø.  

5. Se pkt. 4 
6. Det stemmer at det ble funnet 

kystlynghei i øvre deler og en 
tidligere kultureng/beitemark i 
nedre deler av planområdet under 
befaring av området. Ut ifra 
planen vil det bli et belte med 
boliger med gjenstående 
kystlynghei i øvre deler mot 
eksisterende bebyggelse og 
kulturmark i nedre deler mot sjø. 
Boligområdet er som nevnt av 
fylkesmannen klarert gjennom 
overordnet plan. Det er ingen 
andre registreringer innenfor 
området og ovennevnte vurdering 
kan tas inn i planbeskrivelsen. 

7. Ta inn i bestemmelsene at molo 
eller andre tyngre inngrep ikke 
tillates. 

Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune 

1. Naust og småbåthavn ikke i tråd med 
kommuneplan. 

2. Landarealet til småbåthavnen synes å 
være begrenset med tanke på 
oppstillingsplasser og parkering 

3. Frykter at økt småbåttrafikk og økt 
parkering vil føre til problemer for 
kollektivknutepunktet drøy 

4. Fraråder foreslått småbåthavn og 
naustområde 

5. Minner om at brua har ukjent 
seilingshøyde noe som kan ha innvirkning 
på bruken av området 

6. Har kommet inn meldinger om høy fart i 
sundet, fartsgrense settes til 5 knop. 
Myndighet er kystverket 

1. Det stemmer, men det er 
hensiktsmessig å ta med et nytt 
område i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet når andre 
områder til småbåthavn i 
kommuneplanen ikke ønskes 
utbygd av grunneiere. 

2. Plankart må endres slik at det er 
plass til å manøvrere med henger 
og parkering for de som trenger 
det.  

3. Det jobbes med utbedring og 
større arealer til 
kollektivknutepunktet. Det er 
også viktig at de som skal bruke 
småbåthavnen har plass til å 
parkere innenfor planområdet. Se 
pkt. 2 

4. OK 
5. Administrasjonen er innforstått 

med at brua er som den er og at 



det ikke er aktuelt per dags dato å 
endre på den. 

6. Planbestemmelsene sier at det 
skal være fartsgrense på 5 knop i 
Holasundet. Det må søkes 
kystverket om å sette opp skilt 
med denne fartsgrensen. 

Statens Vegvesen 1. Planen er delvis i tråd med gjeldende 
kommuneplan bortsett fra naust og 
småbåthavn. 

2. vegvesenet mener at området regulert til 
gang- og sykkelveg ikke er en juridisk 
gang og sykkelveg og anbefaler at dette 
arealet erstattes med annen veggrunn frem 
til siktlinjer er tilstrekkelige, til 
tilstrekkelig areal er på plass og frem til 
arealet er tilknyttet annen gang- og 
sykkelveg. 

3. Forutsetter at småbåtanlegget utformes 
slik at all manøvrering med bil og henger 
foregår utenfor veiarealet 

4. Minner om at seilingshøyden under brua 
over Holasundet kan begrense bruken av 
småbåtanlegget og at det ikke er aktuelt å 
gjøre endringer på brua på grunnlag av 
økt båttrafikk fra det planlagte 
småbåtanlegget. 

5. Planbeskrivelsen punkt 6.1.2 sier at det er 
avsatt plass til returpunkt og postkasser på 
fellesareal ved avkjørsel fra fylkesvegen. 
Dette må tegnes inn i kartet, utenfor 
veggrunnen 

6. Fylkesvegen i planen er omtalt som Fv. 
714 i plankart, beskrivelse og 
bestemmelser. Dette må endres til korrekt 
Fv. 431. 

7. Siktlinjer fra parkeringsplass må også 
tegnes inn 

1. Det stemmer 
2. Gang- og sykkelveg må erstattes 

med annen veigrunn i plankartet. 
3. Plankart må endres slik at det er 

plass til å manøvrere med henger 
og parkere for de som trenger 
det.  

4. Administrasjonen er innforstått 
med at brua er som den er og at 
det ikke er aktuelt per dags dato å 
endre på den. 

5. Areal for returpunkt og 
postkassestativ er tegnet inn i 
kartet som et eget areal ved siden 
av vegen. 

6. Det må endres fra Fv. 714 til Fv. 
431 i plankart, beskrivelse og 
bestemmelser. 

7. Siktlinjer fra parkeringsplass må 
tegnes inn 

 
Etter andre høringsrunde kom følgende uttalelser inn: 
 
Fra Merknad Løsningsforslag 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune Viser til sin uttalelse datert 

24.06.2014 
OK 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen vurderer at en 
utvidelse av naustområdet vil bidra 
til å redusere behovet for 
enkeltstående naust i tilknytning til 
hver enkelthytte i område. Det er 
derfor positivt at naustene 
samlokaliseres i tilknytning til 
småbåthavna. 
Det forutsettes at naustene 
etableres innenfor området avsatt 
til småbåthavn/naust i plankart 
datert 21.05.2014 

OK 

Statens vegvesen Viser til uttalelse i brev av 
14.07.2014 

OK 



Forutsetter at planen rettes opp 
etter løsningsforslagene ovenfor. 

 
På bakgrunn av ovenstående tilrår administrasjonen at reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen med 
bestemmelser datert 16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 
egengodkjennes med forbehold om at planen rettes opp etter løsningsforslag for merknadene. 
 
 
 
 

































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: P24  

Arkivsaksnr.: 12/1228    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

DELTAKELSE I TRONDHEIM HAVN  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune trer inn som deltaker i det interkommunale havneselskapet 

«Trondheim Havn IKS» med gyldighet fra 1. januar 2016, med tinginnskudd 

som beskrevet i selskapets brev 21.01.2015. 

2. Frøya kommune godkjenner fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale og 

instruks for valgkomiteen for Trondheim Havn IKS. 

Frøya kommune er kjent med underliggende eieravtale fra 

selskapssammenslutningen fra 01.01.2013. 

3. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven 

tilligger kommunen, til Trondheim Havn IKS, jfr. Lov om havner og farvann av 

17.04.2009 §10. 

4. Frøya kommune oppnevner 1 representant og minst 1 vararepresentant i 

selskapets representantskap. 

 

 

Vedlegg: 
 

Særutskrift fra k- sak 144/12, den 27.09.2012 

Brev fra Trondheim Havn, datert 21.01.2015 m/vedlegg 

Saksprotokoll fra Styremøte i Trondheim Havn den 19.11.2014 

Saksprotokoll fra møt i Representantskapet i Trondheim Havn den 16.12.2014 

Selskapsavtale 

Instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn 

 

Saksopplysninger:   
 

Frøya kommunestyre fattet følgende vedtak i sitt møte den 27.09.2012, sak 144/12: 

 

«Frøya kommune vedtar å søke om å gå inn som deltaker i Trondheimsfjorden 

Interkommunale Havn. Bakgrunnen for dette er at Frøya kommune ønsker å knytte til seg 

havne- og logistikkfaglig kompetanse på langsiktig basis.» 



 

Med dette som utgangspunkt har det vært avholdt flere møter med Trondheim Havn, samt at 

administrasjonen har arbeidet med å fremskaffe de opplysninger og fakta som TH har hatt 

behov for. I tillegg har Trondheim Havn informert formannskapet vedrørende selskapet og de 

bestemmelser som gjelder ved inntreden i selskapet. 

 

Vurdering: 

 

Styret i Trondheim Havn IKS behandlet kommunens søknad om å gå inn som deltaker i 

havneselskapet i sitt møte 19.11.2014 og følgende vedtak ble fattet: 

 

«Under forutsetning av at Frøya kommunestyre aksepterer THs selskapsavtale med 

underliggende avtaler og de vilkår som følger av denne, vil styret anbefale at Frøya 

kommune tiltrer selskapet som deltaker, med en eierandel 0,09 %. Økonomiske disposisjoner 

i anlegg og infrastruktur på Frøya forutsettes å skje innenfor en forsvarlig økonomisk 

ramme. 

Av lov om interkommunale selskap samt selskapsavtalen følger at Frøya kommune 

oppnevner representant m/vara til selskapets representantskap. 

 

Styret vil fremme slikt vedtak overfor representantskapet: 

Representantskapet godkjenner Frøya kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. 

Frøya kommune vil ha eierandel på 0,09%. 

Når vedtak om deltakelse er fattet i Frøya kommunestyre, og vilkårene akseptert sendes 

saken til behandling i THs eierkommuner». 

 

Saken ble så behandlet i Representantskapets møte den 16.12.2014 med følgende vedtak: 

 

«Representantskapet godkjenner Frøya kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. 

Frøya kommune vil ha en eierandel på 0,09%. 

Når vedtak om deltakelse er fattet i Frøya kommunestyre, og vilkårene akseptert, sendes 

saken til behandling i THs eierkommuner.» 

 

Ut fra de vedtak som nå er gjort i Trondheim Havn IKS sine organer er nå alle vedtak 

positive for at Frøya kommune kan tre inn som deltaker. Det er imidlertid en forutsetning at 

alle deltakerkommunene godkjenner at Frøya trer inn i selskapet. Dette vil bli behandlet i de 

enkelte kommunestyrer etter at Frøya kommunestyre har vedtatt å gå inn i selskapet. De 

kommunene som må gjøre positive vedtak er følgende: Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, 

Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Verran og Leksvik. 

 

I den utvikling vi ser for oss at sjøverts transport vil ha i fremtiden er det svært viktig at 

kommunen blir tilsluttet et selskap med høy kompetanse på området. En kommune av Frøya 

sin størrelse vil få store utfordringer innen forvaltning av våre dypvannskaier i fremtiden pga. 

at vi ikke har den kompetansen som dette krever og vil også ha utfordringer til å rekruttere 

slik kompetanse. Nordhammarvika er allerede ferdigbygd og tatt i bruk. Kaia har vært flittig 

brukt, men det er utfordrende å ha kontroll med alle anløp og hvilke godsmengder som går 

over kaia. I dag er det teknisk avdeling som får henvendelsene om anløp og bruk av kaia, 

men det skjer faktisk at kaia også tas i bruk som «liggekai» uten at kommunen er varslet. 

 



Vi har nå også ferdig forprosjekt for liggekai på Sistranda og søknad om statstilskudd til 

bygging av kaia er nå utarbeidet og oversendt til Kystverket. Her vil det være Trondheim 

Havn IKS som står som utbygger, dersom kommunen nå går inn som deltaker i 

havneselskapet. 

 

Rådmannen ser det som en stor styrke for kommunen og fremtidig forvaltning av våre kaier 

og havneanlegg at vi går inn som deltaker i Trondheim Havn IKS. Det tilrås derfor at 

kommunen gjør vedtak, slik det vist til i brev fra Trondheim Havn IKS, datert 21.01.2015. 

 

 

 

 













































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv:  034   
Arkivsaksnr.:  14/1109    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
KOMMUNEREFORMEN 2016  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Hitra kommune er fortsatt det naturlige førstevalget når det gjelder utredning av en 
sammenslåing. Med fremskrevet økende befolkning i begge kommunene, anser vi 
basert på det vi vet i dag, at en sammenslåing med Hitra kommune vil kunne anses 
som stort nok.  

2. Kommunestyret ønsker fortsatt å opprettholde alternativet Hitra kommune sammen 
med Fosen-kommunene.  

3. Frøya kommune vil fremover være åpen for henvendelser fra evt andre kommuner. 
4. Som et siste alternativ kan også Frøya kommune fortsatt bli stående som egen en 

kommune etter sammenslåingen. Dette kan komme som et resultat av andre 
kommuners retningsvalg, eller som et resultat av at utredningsarbeidet sammen med 
oppgavefordelingen fra Regjeringen tilsier at dette er best for Frøya kommunes 
innbyggere.  

5. Styringsgruppa har mandat, underveis i prosessen, å gjøre prioriteringer i forhold til 
hvilke alternativ kommunen jobber videre med.  

6. Frem til kommunestyret skal gjøre endelig vedtak i denne saken er det viktig at 
administrasjonen gjør en konsekvensanalyse for alle tjenesteområder, 
næringsutvikling, samferdsel, infrastruktur og demokrati. Vi ønsker et best mulig 
faktagrunnlag for de prosesser vi eventuelt setter i gang. Utredninger bør i størst 
mulig utstrekning gjennomføre felles for de kommunene som har besluttet å vurdere 
sammenslåing med hverandre. Kommunen har stort behov for kunnskap om fremtidig 
regionalt nivå, oppgavefordeling og fremtidige inntektsmodeller.  

7. Administrasjonen må starte arbeidet med en innbyggerundersøkelse i løpet av våren 
2015.  

 
 
 
Vedlegg: 
 

• Brev fra Fylkesmannen av 13.03.15 
Saksopplysninger:   
 



Fylkesmannen har i møte med alle formannskapsmedlemmene 15.02.15 i regi av KS bedt 
kommunestyrene om å spisse sine vedtak angående kommunereformen og dens geografiske 
retningsvalg.  
 
For å få en samlet oversikt over hva de ulike kommunene har vedtatt legges det fram en 
oversikt over fattede vedtak, inkludert Frøya kommunes sitt vedtak av 15.01.15: 
  
Frøya kommunestyre fattet følgende vedtak i sak 14/1109 15.01.15:  
Kommunereformen 2016 – Geografisk retningsvalg 

1. Kommunestyret legger følgende geografisk retningsvalg til grunn for det videre 
arbeidet med kommunestrukturereformen:  

• Hitra kommune 

• Fosen-kommunene og Hitra kommune 

• Orkdalsregionen 

• Kystkommuner 4: Frøya, Hitra Snillfjord og Hemne.  

• Kystkommuner 7: Frøya, Halsa, Aure, Hemne, Snillfjord, Hitra og Smøla 
kommuner.  

• Se nærmere på om det kan være et potensiale knyttet til det allerede etablerte 
trepartsamarbeidet mellom Trondheim, Frøya og Hitra.  

2. Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres innbyggerhøring i form av en 
spørreundersøkelse i løpet av 2015.  

3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at det blir gitt god informasjon til ansatte, 
innbyggere, media og aktuelle samfunnsaktører.  

4. Kommunestyret vedtar at kommunereformen etableres som et prosjekt med en egen 
prosjektleder.  

5. Styringsgruppa må fortløpende vurdere hvor mye ressurser som skal brukes på 
utredning av de ulike alternativene.  

Hitra kommunestyre fattet følgende vedtak i møtet den 05.02.15 i sak 4/15:  
1. Hitra kommunestyre finner det ekstra vanskelig å definere retningsvalg og 

eventuell kommunesammenslåing som følge av mangelfull avklaring far staten. 
Dette gjelder særlig ift det framtidige regionnivå og oppgavefordeling. Dersom 
nye og flere oppgaver skal bli en realitet, så er det stort sett bare staten som kan 
avgi og desentralisere de såkalte nye og flere oppgavene. Det må dermed 
forventes at det kommer nærmere avklaring på dette fra regjering og Storting., før 
det kan forventes at kommunene evner å gjøre gode nok vurderinger og valg 
knyttet til en framtidig kommunestruktur.  

2. Ut fra de foreliggende krav til utredning, opplysninger og tilgjengelige analyser og 
materiale, og dersom prosessen videre avklarer at Hitra kommune trenger å bli 
større, så finner Hitra kommunestyre det aller viktigst å søke en 
kommunesammenslåing som ivaretar lokaldemokratiets virkemåte, og som gjør 
oss til en del av et mer attraktivt og mindre sårbart bo- og arbeidsmarked. Dette 
forutsetter, for vår del, at sentrale myndigheter bidrar til å etablere 
samferdselstilbud som gir muligheter for dagpendling og infrastruktur som gir 



langt bedre bredbånds- og mobildekning enn i dag. En slik forutsetning legges da 
også til grunn for de alternative retningsvalg som framgår nedenfor i pkt. 3.  
Retningsvalgene i punkt 3 er også reflektert i en påregnet utvidelse av Sør-
Trøndelag fylke til et «Stor- Trøndelag». For Hitra kommune er det ønskelig at 
dette også vil innbefatte store deler av Nordmøre.  

3. Hitra kommunestyre vil prioritere å utrede en kommunesammenslåing med basis i 
kommunene Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne. Sammen med disse kommunene 
vil vi også avklare og eventuelt utrede muligheten for sammenslåing med:  

a. Kommuner på Nordmøre, h.h.v. Aure, Smøla og Halsa. 
b. Kommuner på Fosen h.h.v. Ørland og Bjugn 
c. En kombinasjon av pkt. a og b 
d. Orkdal 

4. Hitra kommune ser behov for å utrede konsekvenser for alle tjenesteområder, 
næringsutvikling, samferdsel, infrastruktur og demokrati. Vi ønsker et best mulig 
faktagrunnlag for de prosesser vi eventuelt setter i gang. Utredninger bør i størst 
mulig utstrekning gjennomføre felles for de kommunene som har besluttet å 
vurdere sammenslåing med hverandre. Kommunen har stort behov for kunnskap 
om fremtidig regionalt nivå, oppgavefordeling og fremtidige inntektsmodeller.  

5. Hitra kommune vil legge opp til en informert innbyggerdialog og etter hvert som 
man får mere kunnskap om betydningen av en eventuell sammenslåing. Videre 
dialog med nabokommuner avhenger av de enkelte kommunenes egne valg. Det 
er viktig å få inn i dialog som en prioritert partner, med gode følelser for eventuelt 
samarbeid.  

6. Hitra kommunestyre ser pr. i dag ikke hva eventuelt behov for bistand fra 
Fylkesmannen og KS skulle være, bortsett fra at man kan delta i og legge til rette 
for gode innbyggerdialoger, -undersøkelser og folkeavstemming. Ut over det 
ønsker man å bli holdt løpende orientert om nye utredninger som belyser 
forskjellige aspekter av saken.  

7. Det er ikke aktuelt for Hitra kommune å ha kommunestyrevedtak om 
sammenslåing i 2015.  

8. Arbeidsgruppa videreføres og suppleres med 1 representant fra de tillitsvalgte.  

Snillfjord kommunestyre behandlet saken i møte 05.02.15 og fattet følgende vedtak, sak nr. 
5/15 og fattet følgende enstemmig vedtak:  
Snillfjord kommunestyre vil med bakgrunn i de 2 fremlagte alternativene gå videre med å 
utrede hvilket av de alternativene som bidrar til å skape best mulig bærekraftige kommune 
for innbyggerne i dagens Snillfjord for de neste 30 – 50 år.  
 
Informasjons fra saksframlegget til Snillfjord kommune:  
Alternativ 1:  

• Bo- arbeids – og servicemarkedene ser ut til å bli sentrale som geografiske 
inndelingsprinsipper.  

• Snillfjord, Hemne, Frøya, Hitra (Aure, Halsa og Smøla). Folketallet i ny kommune 
blir ca 14 200. Tar en med Møre kommunene blir det ca 21 600 innbyggere. 



• Kommunikasjonsmessig er det en del utfordringer med dette alternativet. Alternativet 
begynner å bli robust, men flere av kommunene har utfordringer med å opprettholde 
folketall og med færre unge. Sett i et regionalt perspektiv vil alternativet ivareta 
kystens behov for å ha et tyngdepunkt. Politisk tyngdepunkt kan være Hitra evt 
Hemne.  

Alternativ 2:  
• Hemne, Frøya, Hitra, Snillfjord, Orkdal, Agdenes, Meldal:  

• Folketallet i den nye kommunen vil bli ca 28 600. Det politiske tyngdepunktet vil bli 
liggende i Orkdalen. Dette vil være en spennende og næringsmessig stor kommune 
med god balanse mot Trondheimsregionen. Utfordringer ligger i ulik kultur, spesielt i 
forhold til næringslivet.  

Snillfjord stiller videre i sitt saksframlegg følgende spørsmål:  
1. Hvordan skape en bærekraftig og kommune og region for våre innbyggere de neste 20 

– 50 åra? 
2. Hvilke alternative kommuner kan sammen med Snillfjord kommune bidra til å 

utgjøre denne bærekraftige kommunen? 

Hemne kommunestyre fattet følgende vedtak 03.0315 i sak 1/15: 
Hemne kommune vedtar følgende prioritert retningsvalg i forbindelse med 
kommunereformen:  

• Prioritert 1: 4 kystkommuner – Hemne, Aure, Halsa og Snillfjord.  

• Prioritert 2: 6 innlandskommuner – Hemne, Snillfjord, Orkdal, Meldal, Skaun 
og Agdenes.  

• Dersom den nye kommunen ikke tilføres vesentlige nye oppgaver og videre 
utredningsarbeid viser at ulempene med kommunereformen er større enn 
fordelene for innbyggerne i Hemne eller nabokommunene, skal Hemne som 
fortsatt egen kommune, utredes.  

Bjugn kommunestyre fattet følgende vedtak 27.01.15 i sak 15/7: 
1. Bjugn kommune legger utredningen om en ny Fosen kommune til grunn for det videre 
arbeidet med kommunereformen. 
2. Hvis Bjugn kommune blir involvert i andre alternative løsninger, som Bjugn kommune er 
positiv til, trenger kommunen bistand til konsekvensanalyser etc fra fylkesmannen/KS. 
3. Bjugn kommune tar sikte på endelig kommunestyrebehandling av reformen innen 1. mai 
2016. 
4. Formannskapet er valgt som styringsgruppe for reformen og skal lage tempoplan fra nå og 
til neste sommer, herunder dialog med nabokommunene. 
 
Ørland kommunestyre fattet følgende vedtak 22.01.15 i sak 15/2:  
Alternativ 1: 
Kommunestyret i Ørland mener at Ørland bør gå videre med utredninger mht. sammenslåing 
av kommuner på Fosen. En samling av kommunene på Fosen til en kommune, vil kunne gi 
en stor og robust kommune som ville kunne overta forvaltningen av alle samarbeidsløsninger 
i regional regi. Kommunestyret i Ørland har registrert at innbyggerne på Fosen og det 



politiske miljø, så langt ikke har sluttet seg til en samling av alle kommunene på Fosen til en 
kommune. 
Kommunestyret i Ørland finner derfor at en samling av Ørland og Bjugn til en kommune, vil 
være den beste løsningen med tanke på å få realisert en sammenslåing på et tidlig tidspunkt. 
Kommunestyret viser til utredninger og dialoger som er gjort som følge av tidligere vedtak 
omutredning av sammenslåing av kommunene. Ørland og Bjugn har fells bo- og 
arbeidsmarked og utgjør geografisk en naturlig enhet. Det vil bli en kommune som er robust 
til å utføre sine tjenester til innbyggerne på en bedre måte enn i dag, og som også vil vokse 
betydelig i årene fremover grunnet kampflybasen og økt næringsaktivitet generelt i begge 
kommuner. 
Kommunestyret i Ørland ber om at det settes i gang en ny prosess med mål om 
sammenslåing av de to kommuner, og med mål om vedtak våren 2016. 
 
Ikke-prioritert rekkefølge: 
Alt 2 
Vi ser mot en stor kystkommune der en inviterer alle kommunene i Kysten er klar til 
drøfting. 
 
Alt 3 
Ørland ser på mulighetene for en ny kommunestruktur sammen med Hitra/Frøya. 
 
Alt 4 
En kommune på Fosen. 
 
Saksprotokoll i Roan kommunestyre – 27.01.15 
Endelig vedtak:  

1. Roan kommune vil prioritere en videre utredning for en evt. Kommunesammenslåing 
mellom kommunene på Nord-Fosen i Sør-Trøndelag.  

2. Primært kommunene Roan, Osen og Åfjord. Hvis en eller flere av disse kommunene 
ønsker at også andre kommuner skal delta i utredningen er Roan kommune åpen for å 
vurdere dette. Likeså om utredningen begrenses til en av de nevnte nabokommunene.  

3. Roan kommune har i sitt valg vektlagt at kommunene har et felles bo- og 
arbeidsmarked med utstrakt pendling mellom kommunene. Kommunene har mye 
felles på næringssiden.  
 

Saksprotokoll Osen kommunestyre – 28.01.15: 
• Osen kommune vil utrede alternativet å være egen kommune, som i dagens 

kommunestruktur, i saksframstillingen benevnt «nullalternativet», og primært søke å 
opprettholde dagens kommune. 

• Osen kommune ønsker å møte kommunereformens utredningsansvar bredt. Utredning 
av flere alternativer vil gi bredt kunnskapsgrunnlag og mulighet for å se alternativer 
for langsiktig god samfunnsutvikling. 

• Osen kommune mener at Fosenalternativet er godt nok utredet, men holder fortsatt 
alternativet om en Fosenkommune åpent. Osen kommune ønsker videre utredning av 
kystkommunene på Fosen. 

• Osen kommune er prinsipielt positiv til deltakelse i andre initiativ til utredninger. 
• Osen kommune er med på videre utredning av alternativet på Nord-Fosen, samt de 4 

alternativene inn mot Nord-Trøndelag. 
 



Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 29.01.15  
Åfjord kommunestyre vedtar å utrede følgende alternativer for geografisk retningsvalg med 
tanke på en fremtidig kommunestruktur på Fosen:  

• Fosen som én kommune.  

• Kystalternativ med kommunene Åfjord, Osen, Roan Bjugn og Ørland.  

• Nord-Fosen med kommunene Åfjord, Osen og Roan.  
• Kommunestyret anser Fosen som en naturlig geografisk region, og med utgangspunkt i 

innbyggerundersøkelsen på Fosen og utredningen gjennomført av Fosen regionråd om 
fremtidig kommunestruktur høsten 2014, ønsker kommunestyret å gå videre med de 
alternativene som omfatter Fosen oppdelt i én, to eller tre kommuner. Videre er 
kommunestyret åpen for å gjennomføre en særskilt utredning med henblikk på å slå 
sammen Åfjord og Roan kommuner, uten at dette kan være til hinder for å gå videre med 
de øvrige alternativene.  

• Med bakgrunn i det kunnskapsgrunnlaget som foreligger og de samtalene som er 
gjennomført med kommunene på Fosen så langt, vil Åfjord kommunestyre gjennomgå de 
ulike alternativene i en tett dialog med de respektive kommunene som er aktuelle. I dette 
arbeidet vil det også være naturlig å be om bistand fra Fylkesmann og KS for å drive 
prosessene fremover, avklare problemstillinger som måtte dukke opp underveis og som 
ledd i informasjonsarbeidet overfor kommunens innbyggere.  
 

Viktige spørsmål fremover vil være  
• Fremtidig arbeids- og oppgavefordeling mellom stat, fylkeskommune og kommuner.  

• Øvrig organisering av kommuner og regionale forvaltningsnivå i Trøndelagsregionen.  

• Strukturering av funksjoner og tjenestetilbud ved de ulike alternativene for 
kommuneinndeling på Fosen.  

• Åfjord kommunestyre er opptatt av at befolkningen i Åfjord får god kunnskap om og blir 
involvert i reformprosessen, og får anledning til å gi uttrykk for sin mening om hvor vidt 
Åfjord skal gå inn i en større kommune og hvilket alternativ som er mest ønskelig.  

• Kommunestyret ser det ikke som aktuelt å legge opp til kommunestyrevedtak om 
eventuell kommunesammenslåing i 2015. 

 
Vurdering: 
 
Det er viktig at kommunestyret spisser sitt vedtak slik at administrasjonen kan starte arbeidet 
med å utrede alternativer innen 1. juni. Da vil saken komme tilbake til politisk behandling 
hvor vedtaket skal spisses til maks to alternativer, ref Fylkesmannen.  
 
Videre vil administrasjonen fortsette sitt arbeid med å utarbeide en brosjyre som skal sendes 
ut til kommunens innbyggere med informasjon om hva kommunereformen er og når og hvor 
folkemøter vil bli holdt for lag og foreninger, ungdommer, næringslivet og for innbyggerne 
generelt. En forenklet framstilling av kommunestyrevedtaket fra i dag vil bli gjengitt i 
brosjyren. 
  
Rådmann vil også arbeide videre med å finne ut hvilke andre kommuner som ønsker og 
samarbeid om en innbyggerundersøkelse.  
 
Kommunereformen stiller store krav til analyser. Rådmannen har startet en prosess på 
kartlegging av status innen kommunens fire viktige roller som er tjenesteyter, 
myndighetsutøvelse, samfunnsutvikler og demokratiske arenaer. Kilder for analysene er 



planprogrammet for samfunnsplan, SSB, bedrekommune.no (brukerundersøkelser), 
KOSTRA, folkehelseprofiler og lokal statistikk, GIS – grunnskolens informasjonssystem, 
kommunebarometeret, undersøkelsen ungdata.no, www.nykommune.no, Trøndelag i tall, 
grønt hefte (økonomi) og telemarksforskningsanalyse om sårbarhet.  
 
Analysene bygger på følgende spørsmål:  
Tjenesteyter:  

• Hva er sterke og svake sider ved kommunen som tjenesteyter i dag? 

• Hva er utfordringene i forhold til forventet demografisk utvikling? 

• Hvilke utfordringer har kommunen når det gjelder kompetanse, spesialisering og 
rekruttering? 

• Hva finnes av interkommunalt tjenestesamarbeid? 

• Hva er status i vår egen kommune når det gjelder økonomiske nøkkeltall? 
 

Myndighetsutøvelse:  

• Skaper mangel på kapasitet og kompetanse utfordringer for myndighetsutøvelsen? 

• Hvordan er tilgangen på juridisk kompetanse i dag? 

• Hva er omfanget av klager, og hvordan fordeler disse seg på ulike 
forvaltningsområder? 

• Hvordan er saksbehandlingstiden og kvaliteten på saksbehandlingen? 

• Har kommunen gode rutiner og systemer for myndighetsutøvelse? Hvilke 
utfordringer er avdekket gjennom statlige tilsyn? 

• I hvilken grad er det problemer med habilitet, og hvilke utfordringer skaper dette? 
 

Samfunnsutvikler:  

• Hvilke utfordringer står kommune foran i dag med tanke på å fremme en langsiktig 
og helhetlig utvikling? 

• Hvordan er situasjonen i kommunen når det gjelder befolkningsutvikling, 
næringsutvikling og sysselsetting? 

• Hvilke oppgaver og utfordringer krever fellesløsninger på tvers av 
kommunegrensene? 

• I hvilken grad evner kommunen å gjennomføre vedtak i plan- og utbyggingssaker? 
 

Demokrati:  

• Hvordan er lokaldemokratiet organisert i dag, og hvilke deltakelsesformer er etablert? 

• Hvordan er rekrutteringen og engasjementet for å drive politisk arbeid? 

• Hvilke partier er representert og hvordan er aktiviteten i partiorganisasjonene? 

• Hvordan er valgdeltakelsen og det lokalpolitiske engasjementet? 

• Hvordan drives lokalpolitisk styring? 



• Hvordan er forholdet mellom saksmengde og tid til å drive lokalpolitikk i 
kommunestyret? 

 
Overordnede politiske spørsmål som kan være aktuelle for diskusjon i kommunestyret? 

• Hvor godt klarer kommunen å stå alene i et 20 – 30 års perspektiv? 

• Er kommunen avhengig av en eller flere nabokommuner for å levere lovpålagte 
velferdstjenester til sine innbyggere? 

• Hvor omfattende kan et interkommunalt samarbeid være før samarbeidsulempene blir 
større enn fordelene? 

• Hvilke utfordringer står man overfor når det gjelder ivaretakelse av kommunale 
oppgaver? 

• Hvilken gjennomføringsevne har kommunen på de ulike områdene kommunen har 
ansvar for? 

• Greier kommunen å nå de mål den har satt seg? 

• Hva er visjoner og mål for framtidig utvikling? 

• Hva kreves for å realisere disse målene, og hvilke effekter kan man oppnå gjennom å 
bli en del av en større kommune?  

 
 
 
 
 











 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: C22  
Arkivsaksnr.: 15/193    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å 
gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i 
friluftsliv i alle deler av befolkningen. 

 
Kommunen vil: 
• Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 
• Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 
• Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 
• Satse på stien som aktivitetsanlegg. 
• Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. 
• Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder. 
• Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i 

kommunen. 
 
2. Frøya kommune oppnevner en arbeidsgruppe bestående av: 

a. 2 representanter fra kommunestyre 
b. 2 representanter fra administrasjon 
c. 2 representanter fra frivillige organisasjoner 

 
Arbeidsgruppas mandat er: 
• Oppfølging av punktene i vedtaket 
• Delegert myndighet til å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde  

 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Klima- og miljøminister, datert 06.10.14. 
Brev fra Friluftsrådenes landsforbund, dato 17.10.14 
  



 
Saksopplysninger:  
Regjeringen har bestemt at 2015 skal være "Friluftslivets År" med visjonen "Flere ut - 
oftere!". Hovedmålet for året er todelt: 

1. Å gi friluftsliv økt oppmerksomhet. 
2. Å gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. 

Barn, unge og barnefamilier er viktige målgrupper. Mer informasjon om Friluftslivets År 
finner dere på www.friluftslivetsår.no  
 
Friluftslivets År skal være en stor folkelig mobilisering av frivilligheten, offentlige instanser, 
næringslivet og enkeltindivider. Kommunene er viktige aktører.  
Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund inviterer derfor alle landets kommuner til 
å gjøre vedtak om å være en "Friluftslivets År kommune", se vedlegg.  
 
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft utfordret pr.brev kommunene til å utpeke sitt mest 
attraktive friluftsområde, se vedlegg. Formannskapet vedtok i sak 64/14, dato 08.04.14., 
«Kartlegging og verdsetting av friluftsområder.» Denne kartleggingen skal benyttes som 
informasjonsgrunnlag i kommunens saksbehandling. Dette brukes som bakgrunn for kåring 
av kommunens mest attraktive friluftsområde.  
 
 
Vurdering: 
Frøya kommune har unike kvaliteter både til lands og til vanns, som legger til rette for aktivt 
friluftsliv. Kommunen har som landet for øvrig utfordringer knyttet til livsstilssykdommer. Å 
få flere av befolkningen aktive gjennom å legge til rette for friluftsliv, vil bidra til å fremme 
folkehelsa i befolkningen.  
Rådmannen mener at gjennom å vedta å bli «Friluftslivets år kommune», tydeliggjør Frøya 
kommune sitt ansvar gjennom å legge til rette for friluftsliv og arbeidet med dette i 
kommunen.  
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