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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.02.15  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 17.02.15 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 17.02.15. 
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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. 
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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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DELTAKELSE I ØYLEKENE-FRØYA KOMMUNE SIN ROLLE  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det vises til saksutredningen og vedtatt handlingsplan for idrett, samt samarbeidsavtale mellom Frøya 
idrettsråd og Frøya kommune av november 2014. 
 
Frøya kommune ser det som en viktig del av idrettstilbudet på Frøya, at idrettsungdommen har mulighet 
til å delta internasjonalt gjennom øylekene. Det er derfor viktig at man nå får på plass et nytt styre 
sammensatt av representanter fra idrettsrådet og representanter oppnevnt av Frøya kommune.  
 
Frøya kommune oppnevner følgende 2 representanter m/varamedlemmer til Styret i IGA.  
…………………… 
 
Når det gjelder sekretariatfunksjonen så tillegges dette virksomheten kultur og næring. 
 
Vedlegg: 
 

• Samarbeidsavtale mellom Frøya idrettsråd og Frøya kommune, datert 12.11.2014 
• Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-

2014(revidert 23.11.2014) 
• Vedtekter for IGA-Frøya 

 
Saksopplysninger:   
 
I 1985 var Frøya en av 24 øyer(Nåværende medlemstall) som startet International Island Games Association. 
Frøya var sammen med Hitra de eneste øyene i Norge som ble med i denne organisasjonen. Vår daværende 
kultursjef Arnold Myreng så dette som en unik mulighet for at idrettsungdom på Frøya kunne få muligheter til å 
delta i internasjonale konkurranser. 
Øylekene arrangeres hvert 2. år og Frøya har siden starten i 1985 deltatt i alle leikene. 
 
Vurdering: 
 
Det er nå stilt spørsmål omkring kommunens rolle i øylekene bl.a. om kommunen skal delta i organisasjonen 
lokalt. 
I 2001 ble det utarbeidet vedtekter for den lokale organisasjonen og her er inntatt bestemmelser om 
styresammensetning. Etter vedtektenes pkt. 4 skal Styret ha følgende sammensetning: 

• Frøya kommune skal være representert i styret med 2 representanter 
• Lag/klubber som representerer idretter på Øylekene øvingsprogram skal være representert i styret med 

2 representanter. 
• Enkeltpersoner og/eller bedrifter kan ikke delta i styret med mer enn èn representant 

Det velges like mange vararepresentanter til styret som styremedlemmer. 
 
Styret konstituerer seg selv, og velger leder og nestleder. 
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De siste lekene har vi ikke hatt et styre som har fungert i henhold til vedtektene. Det ble forsøkt å legge denne 
funksjonen til Idrettsrådet, men dette har heller ikke fungert etter hensikten. Deltakelse i øylekene har derfor 
vært «styrt» av leder, sekretær og kasserer i det valgte styret. Sekretærfunksjonen ble fra starten i 1985 lagt til 
kulturkontoret inntil det ble overtatt av Frøya i.l. gjennom Nærmiljøkontoret, Frøya på slutten av 90-tallet. Når 
så nærmiljøkontoret ble nedlagt ble så på nytt sekretariatfunksjonen overtatt av kulturkontoret. 
 
Frøya kommune har gjennom «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya 
2013-2017» vedtatt av kommunestyret i 2013 og revidert 23.11.2014 sagt følgende omkring deltakelse i 
øylekene: 
 

• Vi ønsker å bidra til at idretten setter fokus på og utnytter mulighetene vårt medlemskap i Øylekene gir. 

• Vi skal bidra til at Frøya kan få toppidrettsutøvere 
• Vi skal markedsføre og bruke vårt medlemskap i Øylekene aktivt. 
• Vi skal støtte talenter på Frøya som ønsker å drive idrett på høyt nivå. 

 
I samarbeidsavtalen mellom Frøya idrettsråd og Frøya kommune vedtatt og underskrevet av Ordfører i november 
2014 står det: 
 
Øylekene: 
Frøya er sammen med Hitra kommune en av to norske kommuner som er medlem i Inter Island Games, et 
medlemskap som gir utøvere på Frøya en unik mulighet til å konkurrere internasjonalt med 23 andre øysamfunn 
fra hele verden. 
 
Frøya idrettsråd ønsker i samarbeid med Frøya kommune: 

• Å bidra til at idretten setter fokus på muligheten vårt medlemskap i Øylekene gir. 
• Vi skal markedsføre og bruke vårt medlemskap aktivt. 

 
Ut fra både handlingsplanen og samarbeidsavtalen har kommunen forpliktet seg til at øylekene skal være et 
viktig tilbud til idrettsungdommen på Frøya. Det er derfor viktig at vi med bakgrunn i at vi ikke har et styre som 
fungerer oppnevner et nytt styre som består av 3 representanter fra idretten og 2 representanter fra Frøya 
kommune m/varamedlemmer. Sekretariatfunksjonen trenger ikke nødvendigvis å legges til 
kommuneadministrasjonen, men rådmannen mener at dette kan være en fordel da satsing på øyleikene er en del 
av «handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya 2013-2017», og det foreslås 
derfor at denne funksjonen tillegges virksomheten kultur og næring. Eventuelt kan sekretæriatsfunksjonen 
tillegges styrets funksjon som da kan velge sekretær. 
 
Den eneste støtten IGA-Frøya har mottatt inntil nå er kr. 30.000,- pr. år med tillegg av at sekretær har fått dekket 
sine reiseutlegg over kommunens budsjett. Det tilskuddet som gis til IGA dekker medlemsavgiften til IGA 
internasjonalt, samt at leder har fått sine faktiske utgifter til hotell og reise ved deltakelse i generalforsmalingen. 
Leder har også ved enkelte øyleker betalt en egenandel, bl.a. ble dette tilfelle ved deltakelsen på Bermuda. 
Det er derfor en utstrakt ulønnet dugnadsarbeid som er gjort for at deltakelse i øylekene har vært mulig, ikke 
minst gjelder dette arbeidet med å få sponsorinntekter, slik at egenandelen for den enkelte deltaker skal være 
minst mulig. 
 
For å få et nytt styre på plass har nå allerede idrettsrådet oppnevnt sine representanter i henhold til vedtektene, 
dvs. fra de idrettsgrener som er representert på programmet til øylekene.  Frøya kommunen bør også oppnevne 
sine 2 representanter m/varamedlemmer, slik at vi får et Styre på plass snarest mulig som arbeider videre med 
deltakelsen i øylekene 2015. 
 
Det kan også nevnes at vi i løpet av helga 6. - 9. mars får besøk av hele Styret i IGA(12 personer), som skal ha 
sitt møte på Frøya og Hitra. Her bør kommunen som vertskommune stille med representant ved den 
sightseeing/presentasjon av kommunen på lørdag 7. mars, samt felles middag om kvelden. Her vil Frøya og Hitra 
dele på utgiftene til denne middagen på Hotell Frøya. 
 
Rådmannen tilrår at kommunen oppnevner sine to representanter m/varamedlemmer til et nytt Styre for IGA-
Frøya. Det forutsettes at Styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. Med de sterke føringer som 
ligger i Handlingsplan for idrett og i samarbeidsavtalen mellom kommunen og idrettsrådet om deltakelse i 
øylekene, så bør sekretariatfunksjonen for Styret fremdeles tillegges «kulturkontoret» dvs virksomheten kultur og 
næring. 
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FRIVILLIGSENTRALEN - VALGKOMITE  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet etablerer et valgkomite bestående av Berit Flåmo – ordfører, Maciej Karpinski – 
virksomhetsleder kultur og næring og Aleksander Søreng – representant fra frivilligheten som skal jobbe 
frem et forslag til et nytt styre for Frivilligsentralen.  
Forslaget skal presenteres på ekstraordinært årsmøtet for Frivilligsentralen den 17.03.15. 
 
Vedtak i Formannskapet den 17.02.2015 sak 29/15 
 
Saken utsettes på bakgrunn av at vararepresentanter fra kommunens side ikke er på plass. 
Formannskapet anser at de faste representantene som er foreslått representerer et godt utvalg. 
Vedtektene til frivilligsentralen bør gjennomgås med tanke på bla.a.etablere en valgkomité som forbereder valg 
av styre. Formannskapet bør være representert i valgkomiteen med ordfører eller varaordfører. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 17.02.15: 
 
Rådmannen kom med forslag på styremedlemmer i møtet. 
 
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 
 
«Saken utsettes på bakgrunn av at vararepresentanter fra kommunens side ikke er på plass. 
Formannskapet anser at de faste representantene som er foreslått representerer et godt utvalg. 
Vedtektene til frivilligsentralen bør gjennomgås med tanke på bla.a.etablere en valgkomité som forbereder valg 
av styre. Formannskapet bør være representert i valgkomiteen med ordfører eller varaordfører.» 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
I Formannskapsmøte den 17.02.15 ble det behandlet sak angående nytt styre. Formanskapet har besluttet å 
utsette saken til 03.03.15 på bakgrunn av at vararepresentanter til styret fra kommunens side ikke var på plass. 
På dette møtet ble det også diskutert videre prosess med etablering av nytt styre for Frivilligsentralen. Slik 
situasjonen er i dag er det ønskelig med å komme i gang så fort som mulig med en prosess i forhold til etablering 
av et nytt styre for Frivilligsentralen.  
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Vurdering: 
 
Etablering av et nytt styre for Frivilligsentralen krever etablering av et valgkomite som kan jobbe frem et forslag 
til nye representanter for styret. Det er allerede utarbeidet et forslag til tre personer til et valgkomite og de har 
sagt ja til å ta på seg denne oppgaven. De personene er: 
Berit Flåmo – ordfører, Maciej Karpinski – virksomhetsleder kultur og næring, Aleksander Søreng – 
representant fra frivilligheten. Formannskapet derfor kan delegere oppgaven med å komme med forslag til et nytt 
styre for Frivilligsentralen til ovennevnte personer.  
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FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE  
 
 
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  
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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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RÅDMANNENS ORIENTERING  
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21/15  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.01.15  
 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte 27.01.15 godkjennes som framlagt.  
 

Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 27.01.15 godkjennes som framlagt.  
 
  
22/15  

HØRINGSUTTALELSE - FORVALTNINGSPLAN OG SKJØTSELSPLAN FOR VERNEOMRÅDENE 
I FROAN  
 
 
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. 

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. 
 
 
 
 
 



5 

Forslag til 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 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. 

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. 

4. Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av vernet, vil dette gi et mer positivt syn på vernet. 

5. Utfordringer med mye gås i beiteområdene må avklares. Eiendomskartene må oppdateres for Froan. 

6. 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. 

7. 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.  

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

hekketid. 

9. 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. 

10. Det må følge med økonimiske midler til gjennomføring av tiltak i Froan. 

 
  
23/15  

GODSTRANSPORT I ØYREKKA  
 
 
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. 
 

Forslag til 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. 
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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. 

 
  
24/15  

SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN - FULLFØRING  
 
 
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. 
 

Formannskapets behandling i møte 17.02.15: 
 
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. 
 

Forslag til 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.  

 
  
25/15  

GODKJENNING AV FORPROSJEKT FOR LIGGEKAI PÅ SISTRANDA  
 
 
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. 
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Formannskapets behandling i møte 17.02.15: 
 
Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet: 

 
«Realiseringen av liggekaia forurensetter at søknaden om støtte fra Kystverket innvilges.» 
 

Forslag til 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. 

 
  
26/15  

SALG AV TOMT NR. 20 OG 21 I HAMMERVOLDEN BOLIGFELT  
 
 
Vedtak: 
 

Frøya kommune selger tomt nr. 20 og 21 i Hammervolden boligfelt til Riiber Eiendom AS til en pris på 
kr. 180.000,- med tillegg av omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. 
Det forutsettes at det igangsettes bygging på tomta innen 2 år fra tildelingsdato. Dersom ikke bygging er 
igangsatt innen 2 år faller tomta tilbake til kommunen og kjøper får tilbakebetalt kjøpesummen med 
fradrag av omkostninger for tinglysing av skjøte. 
 
Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune selger tomt nr. 20 og 21 i Hammervolden boligfelt til Riiber Eiendom AS til en pris på kr. 
180.000,- med tillegg av omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. 
Det forutsettes at det igangsettes bygging på tomta innen 2 år fra tildelingsdato. Dersom ikke bygging er 
igangsatt innen 2 år faller tomta tilbake til kommunen og kjøper får tilbakebetalt kjøpesummen med fradrag av 
omkostninger for tinglysing av skjøte. 

 
  
27/15  

VEINAVN PÅ FRØYA - VIDERE ARBEID  
 
 
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. 
 

Formannskapets behandling i møte 17.02.15: 
 
Sekretær i veinavngruppa Kitt Julie Hansen ga orientering vedr. veiadresseringsprosjektet. 
Eget notat ble lagt ved til rådmannens orientering. 
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Forslag til 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. 

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

 

  
28/15  

VEDR. FORDELING AV KONSESJONSVEDERLAG FOR NYE OPPDRETTSTILLATELSER I 2014  
 
 
Vedtak: 
 
Vedlagte brev sendes fra Frøya kommune til Hitra kommune som tilsvar til deres brev av 12.12.14 i sak 
om konsesjonsvederlag for nye oppdrettstillatelser. (Deres arkivsak 2014/2221-10) 
 
Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte brev sendes fra Frøya kommune til Hitra kommune som tilsvar til deres brev av 12.12.14 i sak om 
konsesjonsvederlag for nye oppdrettstillatelser. (Deres arkivsak 2014/2221-10) 
  
29/15  

FRIVILLIGSENTRALEN - STYREMEDLEMMER  
 
 
Vedtak: 
 

Saken utsettes på bakgrunn av at vararepresentanter fra kommunens side ikke er på plass. 
Formannskapet anser at de faste representantene som er foreslått representerer et godt utvalg. 
Vedtektene til frivilligsentralen bør gjennomgås med tanke på bla.a.etablere en valgkomité som 
forbereder valg av styre. Formannskapet bør være representert i valgkomiteen med ordfører eller 
varaordfører. 
 
Enstemmig. 
 

Formannskapets behandling i møte 17.02.15: 
 
Rådmannen kom med forslag på styremedlemmer i møtet. 
 
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 
«Saken utsettes på bakgrunn av at vararepresentanter fra kommunens side ikke er på plass. 
Formannskapet anser at de faste representantene som er foreslått representerer et godt utvalg. 
Vedtektene til frivilligsentralen bør gjennomgås med tanke på bla.a.etablere en valgkomité som forbereder valg 
av styre. Formannskapet bør være representert i valgkomiteen med ordfører eller varaordfører.» 
 

Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune velger følgende representanter med vara til styret i Frøya i Frivilligsentralen.  
- 
- 
- 
- 
 
Formannskapet ber rådmannen legge fram forslag til valgkomite med mandat.  
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30/15  

SØKNAD OM STØTTE TIL BARNEKRETSTURNSTEVNE PÅ FRØYA 5. - 7. JUNI 2015  
 
 
Vedtak: 
 

Formannskapet ser positivt på søknaden fra Frøya IL turn om støtte til gjennomføringen av 
barnekretsturnstevne på Frøya. Det er viktig at arrangøren tar kontakt med alle berørte institusjoner for 
å forsikre seg at stevne ikke kolliderer med andre arrangementer og for å avtale omfang og type 
aktiviteter i de lokalene. Kostnader til gjennomføringen av dette stevnet på kr 10.000.- og til renhold 
dekkes fra budsjettet til virksomheten «Kultur og næring» - støtte til frivillige lag og organisasjoner.  
Frøya kommune stiller også gratis lokaler til skoler, Frøyahallen, svømmehallen og FKK-senter for 
gjennomføring av stevne så lenge det involverer ikke bruk av utstyr eller personale i de institusjonene. 
Lokalene skal tilbakeføres av arrangøren til opprinnelig stand etter gjennomført arrangement.  
 

Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet ser positivt på søknaden fra Frøya IL turn om støtte til gjennomføringen av barnekretsturnstevne 
på Frøya. Det er viktig at arrangøren tar kontakt med alle berørte institusjoner for å forsikre seg at stevne ikke 
kolliderer med andre arrangementer og for å avtale omfang og type aktiviteter i de lokalene. Kostnader til 
gjennomføringen av dette stevnet på kr 10.000.- og til renhold dekkes fra budsjettet til virksomheten «Kultur og 
næring» - støtte til frivillige lag og organisasjoner.  
Frøya kommune stiller også gratis lokaler til skoler, Frøyahallen, svømmehallen og FKK-senter for 
gjennomføring av stevne så lenge det involverer ikke bruk av utstyr eller personale i de institusjonene. Lokalene 
skal tilbakeføres av arrangøren til opprinnelig stand etter gjennomført arrangement.  

 
  
31/15  

SØKNAD OM STØTTE TIL ODA FRA HAVET  
 
 
Vedtak: 
 

Saken utsettes i påvente av flere opplysninger rundt saken. 
 
Enstemmig. 
 

Formannskapets behandling i møte 17.02.15: 
 
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 
«Saken utsettes i påvente av flere opplysninger rundt saken.» 
 

Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet ser positivt til initiativ som bidrar til økt aktivitet i øyrekka og bevilger kr 50.000.- for videre 
satsing for «Oda fra havet», under forutsetning av at det blir lagt fram en detaljert oversikt over bruk av midlene 
det søkes om. Pengene dekkes fra virksomhet kultur og næring. 
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32/15  

SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING AV ORDNINIGEN MED KUNSTNERE PÅ SULA  
 
 
Vedtak: 
 

Formannskapet ser positivt på kulturprosjektet på Sula. 
Formannskapet har et ønske om å støtte prosjektet, men ser ikke at vi har en fullstendig oversikt over 
økonomien i prosjektet. Ber om at saken utsettes i påvente av en oversikt over økonomien. 
 
Enstemmig. 
 

Formannskapets behandling i møte 17.02.15: 
 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 
«Formannskapet ser positivt på kulturprosjektet på Sula. 
Formannskapet har et ønske om å støtte prosjektet, men ser ikke at vi har en fullstendig oversikt over økonomien 
i prosjektet. Ber om at saken utsettes i påvente av en oversikt over økonomien.» 
 

Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet viderefører og utvider støtte til kulturprosjektet på Sula i 2015 til kr 110.000.- . Dette finansieres 
gjennom virksomhet «Kultur og næring»    

 
  
33/15  

NÆRINGSFONDSSØKNAD: FRØYA BOK OG LEKER AS  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommunale næringsfond innvilger støtte til etablering av Frøya Bok og Leker AS på kr. 169 000 i 
henhold til forelagt budsjett. Det gis inntil 30 % støtte til harde investeringer og 50 % til myke 
investeringer. Vedtaket er gyldig i et år, til 17.2.2016. Frøya bok og leker AS må akseptere vilkårene for 
tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet 
bort. 

Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunale næringsfond innvilger støtte til etablering av Frøya Bok og Leker AS på kr. 169 000 i henhold 

til forelagt budsjett. Det gis inntil 30 % støtte til harde investeringer og 50 % til myke investeringer. Vedtaket er 

gyldig i et år, til 17.2.2016. Frøya bok og leker AS må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra 

tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort. 

  
34/15  

NÆRINGSFONDSØKNAD: FRØYA TARE  
 
 
Vedtak: 
 

Frøya kommunale næringsfond innvilger støtte til Frøya Tare AS på kr. 120 970 i henhold til forelagt 
budsjett. Det gis inntil 30 % støtte til harde investeringer og 50 % til myke investeringer. Vedtaket er 
gyldig i et år til 17.2.2016. Frøya Tare AS må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra 
tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort. 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunale næringsfond innvilger støtte til Frøya Tare AS på kr. 120 970 i henhold til forelagt budsjett. 

Det gis inntil 30 % støtte til harde investeringer og 50 % til myke investeringer. Vedtaket er gyldig i et år til 

17.2.2016. Frøya Tare AS må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom 

tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort. 

  
35/15  

SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2015 JUSHJELPA I MIDT-NORGE - NY BEHANDLING  
 
 
Vedtak: 
 

Frøya kommune avslår søknad om driftsstøtte til Juridisk rådgivning for 2015. 
 
Enstemmig.  
 

Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune avslår søknad om driftsstøtte til Juridisk rådgivning for 2015. 

 
  
36/15  

INTENSJONSAVTALE MELLOM PÅ RETT KJØL AS ORG. NR.976 549 090 HERETTER KALT 
"PRK" OG FRØYA KOMMUNE 
 
 
Vedtak: 
 

Saken utsettes i påvente av flere opplysninger i saken, bla må økonomien belyses både i forhold til leie av 
boliger og tjenestetilbudet som ligger i prosjektet. 
Det er viktig at tillitsvalgte tas med i den videre prosessen. 
 

Enstemmig. 
 

Formannskapets behandling i møte 17.02.15: 
 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 
Saken utsettes i påvente av flere opplysninger i saken, bla må økonomien belyses både i forhold til leie av 
boliger og tjenestetilbudet som ligger i prosjektet. 
Det er viktig at tillitsvalgte tas med i den videre prosessen. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Frøya formannskap godkjenner intensjonsavtalen med På Rett Kjøl AS.  

 
  
37/15  

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Repr. Arvid Hammernes: Er det noe nytt i forhold til møte med Hitra vedr. den nye kommunereformen 
Rådmannen: Mulig møte mellom Frøya og Hitra før påske. 
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38/15  

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
Rådmannen ga flg. orienteringer: 

Arvid Hammernes ble som tjenestemann oppfordret av rådmannen å gi en orientering om status vedr. utbygging 
av Nordskagskolen. En del avik er meldt. Det jobbes med å kostnadsberegne disse. 
 

Det går veldig bra på Nabeita skole med elevene fra Nordskag. 
Det går også veldig bra med den midlertidige barnehagen på Nordskaget hvor virksomhetslederen på Dyrøy 
oppvekstsenter har ansvaret inntil den nye virksomhetslederen for Nordskag oppvekstsenter er på plass. 
Ny virksomhetsleder er ansatt. Hun heter Silje Christensen og kommer fra en lærerstilling ved Mausund 
oppvekstsenter. 
 
Astrid Ringlie Hammervik er ansatt som ny virksomhetsleder for Familie og helse. 
 
Næringsrådgiverstillinga er utlyst. I påvente av ansettelse starter prosjekt ”Øyrekka inn i framtida” opp med 
informasjons-/dialogmøte torsdag 26.02.15. 
 
Teknisk sjef Andreas Kvingedal ga flg. orienteringer: 

Anbud på utbedring av kaier på Sauøy, Sørburøy Gjæsingen er kommet inn. Anbudet blir antatt i dag. 
Kontraksforhandlinger vil starte umiddelbart.  Sluttprosjektering er under utarbeiding vedr. kaia på Bogøya. 
 
Trafikkrådet har hatt møter 5. februar og 13. februar. Nye ruter vil komme og blir gjeldende fra 6. april. 
Orienterte om varetransporten til øyrekka. Møtereferat blir sendt til ATB i dag. 
Trafikkrådet har bedt om å få ruteforslaget fra ATB før det går i trykken. 
 
Møtet ble lukket under informasjon om forhandlinger med Sarepta. Kommunelovens § 31, pkt. 5. 

 



 

 

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. 

 

 

 

 



Trondheim havn IKS: 

 

Vi har nå mottatt oversikt fra Aqualine hva de forventer av båtanløp og godsmengde over kaia i 

Nordhammervika. Dette vil danne grunnlaget for den delen kommunen skal gå inn i IKS med. 

Dette er oversendt Trondheim Havn i dag og dersom dette er tilstrekkelig dokumentasjon så vil 

prosessen om deltakelse i IKS videreføres og sluttføres. 

 

Plan for uteområde: 

Her har fagleder drift besvart det som gjelder avtale med Dalpro. 

For sentrumsområde har vi en gruppe som består av undertegnede, Frøya næringsforum, Hotell Frøya 

og Frøy Eiendom. Det er avholdt to møter i denne gruppa, hvor konklusjonen ble at man ømsket en 

befaring med landskapsarkitekt for å gjennomgå hele området.  

Med bakgrunn i dette ble det så kontaktet landskapsarkitekten som har utarbeidet planen for Sistranda 

skole for om mulig å få en befaring og forslag til hva som kan gjøres. Denne befaringen ble foretatt 

sist fredag 4. april og vi avventer nå tilbakemelding fra arkitekten på tiltak som kan gjøres i området. 

 

Status idrettsparken: 

Her har det vært utlys anbud i DOFFIN på mulighetsstudie(Utredning) og forprosjekt med tilbudsfrist 

4. april. Ved fristens utløp var det innkommet 4 tilbud og antakelse av tilbud vil bli foretatt denne uka. 

Laveste tilbud var på k. 200.000,- + mva. 

Her må det oppnevnes en styringsgruppe og kultursjefen har meldt dette inn til rådmannen. 

Undertegnede ser sitt arbeid ferdigstilt når anbud er antatt og klagefrister er utgått. 

 

 

 

Sistranda 08.04.2014 

 

Andreas Kvingedal 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/226    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 

 

DELTAKELSE I ØYLEKENE-FRØYA KOMMUNE SIN ROLLE  
 
 

Forslag til vedtak: 
Det vises til saksutredningen og vedtatt handlingsplan for idrett, samt samarbeidsavtale 
mellom Frøya idrettsråd og Frøya kommune av november 2014. 
 
Frøya kommune ser det som en viktig del av idrettstilbudet på Frøya, at idrettsungdommen 
har mulighet til å delta internasjonalt gjennom øylekene. Det er derfor viktig at man nå får på 
plass et nytt styre sammensatt av representanter fra idrettsrådet og representanter oppnevnt av 
Frøya kommune.  
 
Frøya kommune oppnevner følgende 2 representanter m/varamedlemmer til Styret i IGA.  
…………………… 
 
Når det gjelder sekretariatfunksjonen så tillegges dette virksomheten kultur og næring. 
 
 

Vedlegg: 
 

• Samarbeidsavtale mellom Frøya idrettsråd og Frøya kommune, datert 12.11.2014 

• Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya 
kommune 2013-2014(revidert 23.11.2014) 

• Vedtekter for IGA-Frøya 
 

Saksopplysninger:   
 
I 1985 var Frøya en av 24 øyer(Nåværende medlemstall) som startet International Island 
Games Association. Frøya var sammen med Hitra de eneste øyene i Norge som ble med i 
denne organisasjonen. Vår daværende kultursjef Arnold Myreng så dette som en unik 
mulighet for at idrettsungdom på Frøya kunne få muligheter til å delta i internasjonale 
konkurranser. 
Øylekene arrangeres hvert 2. år og Frøya har siden starten i 1985 deltatt i alle leikene. 
 

Vurdering: 

 



Det er nå stilt spørsmål omkring kommunens rolle i øylekene bl.a. om kommunen skal delta i 
organisasjonen lokalt. 
I 2001 ble det utarbeidet vedtekter for den lokale organisasjonen og her er inntatt 
bestemmelser om styresammensetning. Etter vedtektenes pkt. 4 skal Styret ha følgende 
sammensetning: 

• Frøya kommune skal være representert i styret med 2 representanter 

• Lag/klubber som representerer idretter på Øylekene øvingsprogram skal være 
representert i styret med 2 representanter. 

• Enkeltpersoner og/eller bedrifter kan ikke delta i styret med mer enn èn representant 
Det velges like mange vararepresentanter til styret som styremedlemmer. 
 
Styret konstituerer seg selv, og velger leder og nestleder. 
 
De siste lekene har vi ikke hatt et styre som har fungert i henhold til vedtektene. Det ble 
forsøkt å legge denne funksjonen til Idrettsrådet, men dette har heller ikke fungert etter 
hensikten. Deltakelse i øylekene har derfor vært «styrt» av leder, sekretær og kasserer i det 
valgte styret. Sekretærfunksjonen ble fra starten i 1985 lagt til kulturkontoret inntil det ble 
overtatt av Frøya i.l. gjennom Nærmiljøkontoret, Frøya på slutten av 90-tallet. Når så 
nærmiljøkontoret ble nedlagt ble så på nytt sekretariatfunksjonen overtatt av kulturkontoret. 
 
Frøya kommune har gjennom «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 
anleggsutvikling i Frøya 2013-2017» vedtatt av kommunestyret i 2013 og revidert 
23.11.2014 sagt følgende omkring deltakelse i øylekene: 
 

• Vi ønsker å bidra til at idretten setter fokus på og utnytter mulighetene vårt 
medlemskap i Øylekene gir. 

• Vi skal bidra til at Frøya kan få toppidrettsutøvere 
• Vi skal markedsføre og bruke vårt medlemskap i Øylekene aktivt. 
• Vi skal støtte talenter på Frøya som ønsker å drive idrett på høyt nivå. 

 
I samarbeidsavtalen mellom Frøya idrettsråd og Frøya kommune vedtatt og underskrevet av 
Ordfører i november 2014 står det: 
 
Øylekene: 
Frøya er sammen med Hitra kommune en av to norske kommuner som er medlem i Inter 
Island Games, et medlemskap som gir utøvere på Frøya en unik mulighet til å konkurrere 
internasjonalt med 23 andre øysamfunn fra hele verden. 
 
Frøya idrettsråd ønsker i samarbeid med Frøya kommune: 

• Å bidra til at idretten setter fokus på muligheten vårt medlemskap i Øylekene gir. 
• Vi skal markedsføre og bruke vårt medlemskap aktivt. 

 
Ut fra både handlingsplanen og samarbeidsavtalen har kommunen forpliktet seg til at 
øylekene skal være et viktig tilbud til idrettsungdommen på Frøya. Det er derfor viktig at vi 
med bakgrunn i at vi ikke har et styre som fungerer oppnevner et nytt styre som består av 3 
representanter fra idretten og 2 representanter fra Frøya kommune m/varamedlemmer. 
Sekretariatfunksjonen trenger ikke nødvendigvis å legges til kommuneadministrasjonen, men 
rådmannen mener at dette kan være en fordel da satsing på øyleikene er en del av 



«handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya 2013-2017», 
og det foreslås derfor at denne funksjonen tillegges virksomheten kultur og næring. Eventuelt 
kan sekretæriatsfunksjonen tillegges styrets funksjon som da kan velge sekretær. 
 
Den eneste støtten IGA-Frøya har mottatt inntil nå er kr. 30.000,- pr. år med tillegg av at 
sekretær har fått dekket sine reiseutlegg over kommunens budsjett. Det tilskuddet som gis til 
IGA dekker medlemsavgiften til IGA internasjonalt, samt at leder har fått sine faktiske 
utgifter til hotell og reise ved deltakelse i generalforsmalingen. Leder har også ved enkelte 
øyleker betalt en egenandel, bl.a. ble dette tilfelle ved deltakelsen på Bermuda. 
Det er derfor en utstrakt ulønnet dugnadsarbeid som er gjort for at deltakelse i øylekene har 
vært mulig, ikke minst gjelder dette arbeidet med å få sponsorinntekter, slik at egenandelen 
for den enkelte deltaker skal være minst mulig. 
 
For å få et nytt styre på plass har nå allerede idrettsrådet oppnevnt sine representanter i 
henhold til vedtektene, dvs. fra de idrettsgrener som er representert på programmet til 
øylekene.  Frøya kommunen bør også oppnevne sine 2 representanter m/varamedlemmer, slik 
at vi får et Styre på plass snarest mulig som arbeider videre med deltakelsen i øylekene 2015. 
 
Det kan også nevnes at vi i løpet av helga 6. - 9. mars får besøk av hele Styret i IGA(12 
personer), som skal ha sitt møte på Frøya og Hitra. Her bør kommunen som vertskommune 
stille med representant ved den sightseeing/presentasjon av kommunen på lørdag 7. mars, 
samt felles middag om kvelden. Her vil Frøya og Hitra dele på utgiftene til denne middagen 
på Hotell Frøya. 
 
Rådmannen tilrår at kommunen oppnevner sine to representanter m/varamedlemmer til et 
nytt Styre for IGA-Frøya. Det forutsettes at Styret konstituerer seg selv og velger leder og 
nestleder. Med de sterke føringer som ligger i Handlingsplan for idrett og i 
samarbeidsavtalen mellom kommunen og idrettsrådet om deltakelse i øylekene, så bør 
sekretariatfunksjonen for Styret fremdeles tillegges «kulturkontoret» dvs virksomheten kultur 
og næring. 
 
 
 
 



































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/164    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

FRIVILLIGSENTRALEN - VALGKOMITE  
 

 

Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet etablerer et valgkomite bestående av Berit Flåmo – ordfører, Maciej 
Karpinski – virksomhetsleder kultur og næring og Aleksander Søreng – representant 
fra frivilligheten som skal jobbe frem et forslag til et nytt styre for Frivilligsentralen.  
Forslaget skal presenteres på ekstraordinært årsmøtet for Frivilligsentralen den 
17.03.15. 
 

 

Vedlegg: 
 

Ingen. 

 

Saksopplysninger:   
 

I Formannskapsmøte den 17.02.15 ble det behandlet sak angående nytt styre. Formanskapet 

har besluttet å utsette saken til 03.03.15 på bakgrunn av at vararepresentanter til styret fra 

kommunens side ikke var på plass. På dette møtet ble det også diskutert videre prosess med 

etablering av nytt styre for Frivilligsentralen. Slik situasjonen er i dag er det ønskelig med å 

komme i gang så fort som mulig med en prosess i forhold til etablering av et nytt styre for 

Frivilligsentralen.  

 

Vurdering: 
 

Etablering av et nytt styre for Frivilligsentralen krever etablering av et valgkomite som kan 

jobbe frem et forslag til nye representanter for styret. Det er allerede utarbeidet et forslag til 

tre personer til et valgkomite og de har sagt ja til å ta på seg denne oppgaven. De personene 

er: 

Berit Flåmo – ordfører, Maciej Karpinski – virksomhetsleder kultur og næring, Aleksander 

Søreng – representant fra frivilligheten. Formannskapet derfor kan delegere oppgaven med å 

komme med forslag til et nytt styre for Frivilligsentralen til ovennevnte personer.  

 

 

 



 

 



 
 

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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