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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.12.13  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 03.12.13 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 03.12.13. 
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REFERATSAK  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatet tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra styret i Jernrosen datert 07.01.14 
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TILBUD OM KJØP AV AKSJER I SUMA NÆRINGSUTVIKLING AS  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune aksepterer tilbud fra Sigbjørn Larsens om kjøp av kommunens 5.610 aksjer i Suma 
Næringsutvikling AS til kr. 161.455,80 (kr. 28,78 pr. aksje) 
 
Vedlegg: 
 
• Tilbud om kjøp av kommunens aksjer eller salg av aksjer av 22.11.2013 fra Sigbjørn Larsen 
• Svar på tilbud av 10.12.2013 
• Tilbud om kjøp av kommunens aksjer av 31.12.2013 fra Sigbjørn Larsen – revidert tilbud 
• Regnskap Suma Næringsutvikling AS pr. 31.12.2012. 
 
Saksopplysninger:   
 
Det vises til orientering i FSK 03.12.2013 vedrørende mottatt tilbud om kjøp av Frøya kommunes aksjer i Suma 
Næringsutvikling AS eller salg av SIBE AS aksjer i Suma Næringsutvikling AS til Frøya kommune fra Sigbjørn 
Larsen. Det ble i den anledning bestillt utarbeidelse av sak til FSK i januar 2014 med orientering til tilbyder.  
 
Det er mottatt revidert/endret tilbud fra Sigbjørn Larsen den 31.12.2012 der det kun ønskes/tilbys kjøp av Frøya 
kommunes aksjer i Suma Næringsutvikling AS. 
 
Suma Næringsutvikling AS ble stiftet i 17.12.1987 med følgende vedtektsfestet formål: 
«Næringsutvikling og tiltaksarbeid for øyrekken, samt delta i andre selskaper som kan øke bosetningen og trivsel 
i området. Herunder fremme forslag om offentlig utbyggingstiltak, og være pådriver i gjennomføringen av disse. 
Selskapet har ikke til formål å drive næringsvirksomhet med henblikk på å skaffe utbytte til aksjeeiere.» 
 
Selskapet har en inskutt egenkapital på kr. 719.440,- som består av 15.640 aksjer a kr. 46,-. 
I h.h.t. sist avlagte regnskap pr. 31.12.2012 har selskapet et udekket tap på kr. 269.395,-. Dette medfører en 
netto egenkapital (matematisk verdi) pr. 31.12.2012 på kr. 450.045,-, som igjen medfører en matematisk verdi 
pr. aksje på kr. 28,78. 
 
Pr. dato (sist oppdatert i 2012) er følgende aksjonærer registrert med eierandel tilsvarende 5% eller mer: 
Frøya kommune  5610 aksjer 23,87% 
Hans Villy Kvernø 3899 aksjer 24,93% 
SIBE AS  3899 aksjer 24,93% 
Sula Kystfiske AS   760 aksjer   4,86% 
Øvrige under 5%  1471 aksjer   9,41% 
 
Frøya kommunes tilbud på kjøp av aksjer utgjør kr. 161.455,80. 
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Selskapets eiendeler pr. 31.12.2012 består av en kontantbeholdning på 324.145,- og av 2 eiendommer i øyrekka 
som er bokført til kostpris på kr. 125.900,-. Dette utgjør til sammen kr. 450.045,-. Eiendommene er ikke 
avskrevet i eierperioden. 
 
Eiendommene gjelder gnr. 65 bnr. 420 på 76470 m2, og gnr. 65 bnr. 9 (Lille Aursøy) på 49963 m2. 
 
Da selskapets vedtektsformål er å ikke drive næringsvirksomhet med henblikk på å skaffe utbytte til aksjeeiere, 
og eiendommene er bokført til kostpris, anses det som et reellt verdigrunnlag. 
 
Vurdering: 
 
I perioden 2008-2012 har det vært liten aktivitet i selskapet med et akkumulert negativt resultat på 266.000.-.  
 
Etter samtale med selskapets fungerende styreformann er det pr. dato et dårlig grunnlag for realisering av 
selskapets hovedformål, veiforbindelse mellom Mausund og Sula. 
 
Det har i tillegg de senere år vært disens blant selskapets eiere vedrørende eierforhold og drift, og ut fra dagens 
eiersits anses det som vanskelig å tilrettelegge en fornuftig drift.  
 
Ut fra dagens status vil selskapets kapital løpende tappes, og det anses som liten nytte for Frøya kommune. 
 
Da revidert tilbud kun gjelder salg av Frøya kommunes aksjer anbefales dette. Frigjort kapital kan eventuellt 
benyttes på andre måter/formål tilknyttet «Øyrekka». 
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FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER - SAK VEDR ANBUD KOMOPP 
AVSPILLINGSSYSTEM OG FYSISKE STASJONER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune garanterer for en ekstrabevilgning på kr. 500.000, slik at kontrakt med antatt 
leverandør kan inngås i løpet av januar 2014. 

2. Frøya kommunestyre forutsetter at prosjektledelsen jobber intens overfor sponsorer for å få på 
plass økonomi som medfører at kommunen ikke trenger å innfri garantien. 

3. De ekstra sponsormidler som eventuelt kommer inn skal som prioritet 1 gå til dekning av de 
resterende 500.000. Midler ut over 500.000 skal gå til prioritet 2 - opprettholdelse av budsjett for 
vegg og takdekor på inntil kr 500.000. 

Dersom kommunen må ta ekstrabevilgningen på 500.000, jfr. pkt 1, så skal det dekkes av 
disposisjonsfondet. 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger: 
 
I det opprinnelige investeringsbudsjettet for Frøya kultur- og kompetansesenter var det lagt inn kr 2.000.000 som 
anslag til innkjøp av  
 10 visningsskjermer for vegg    kr    300.000 
 Teknisk utrustning for 10 skjermer   kr    100.000 
 1 interaktiv stasjon ved inngang   kr    300.000 
 3 interaktive stasjoner mot sjø   kr    900.000 
 Teknisk utrustning 4 stasjoner     kr    400.000 
Totalt        kr 2.000.000 
 
Av dette vil Sparebank 1 SMN finansiere 1 stasjon til kr 300.000.  
Anslag investeringsbehov var da kr 1.700.000.  
Videre ble det klart at av hensyn til rømningsvei ville det ikke bli plass til mer enn 2 interaktive stasjoner mot 
sjø. D.v.s at vi kunne ta bort en tenkt kostnad på kr 400.000 (stasjon + teknisk utrustning).   
Anslag investeringsbehov var da kr 1.300.000.  
I FSK-sak 102/13 ble investeringsbudsjett godkjent slik, med oppfordring om å finne ekstern finansiering til 1 
stasjon a kr 300.000 + teknisk utrustning kr 100.000: 
 10 visningsskjermer for vegg    kr     300.000 
 Teknisk utrustning 10 skjermer   kr     100.000 
 1 interaktiv stasjon ved inngang    kr     300.000 
 1 interaktiv stasjon mot sjø   kr     300.000 
 Teknisk utrustning 4 stasjoner   kr     200.000 
SUM       kr. 1.200.000 
 - Sparebank 1 SMN bidrag    kr     300.000  
Totalt  behov      kr     900.000 
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Anslag investeringsbehov kr 900.000 + kr 300.000 for en stasjon samt kr 100.000 for teknisk utrustning til 
denne som skulle finansieres eksternt. Totalt kr 1.300.000.  
Anbudsprosess 
KomOpp er et forskningsprosjekt der NTNU skisserer løsninger for Frøya kultur- og kompetansesenter med 
kjente og ukjente løsninger/komponenter som ikke er kostnadsfestet. NTNU leverer ikke komponenter og behov 
ble definert og lagt ut på Doffin som en åpen anbudskonkurranse i en meget begrenset leverandørmarked.  
Vi mottok et tilbud på kr 2.264.994 eks mva og frakt. Hvis vi anslår at fraktkostnader utgjør kr 35.006 så utgjør 
tilbudet en kostnad på kr 2.300.000. 
 
Vurdering: 
 
Hvis vi skal sikre leveranser til riktig tid, må det skrives kontrakt med leverandør i jan 2014. Leverandøren som 
har levert tilbud, er slik rådmannen ser det, skikket til leveransen.  
Vi er i prosess med næringsliv for å hente inn sponsormidler til prosjektet. Likeledes er vi i prosess med å få 
Frøya VG- skole til å finansiere en stasjon a kr 300.000. Vi har ingen garanti for at næringsliv eller Frøya VG-
skole forplikter seg med underskrift på at de vil bidra med finansiering av prosjekt i 1 kvartal 2014.  
For å skrive kontrakt med leverandør må vi ha garanti for følgende beløp: 
 Tilbud         kr 2.300.000 
 - forhandling med leverandør – anslag reduksjon 10%:  kr    230.000 
 Tilbud etter forhandling      kr 2.070.000 
 - FSK bevilgning        kr    900.000 
 - Sparebank 1 SMN bevilgning     kr    300.000 
 - omdisp innenfor investeringsbudsjett – vegg og takdekor  kr    370.000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Behov for ekstrabevilgning/garanti     kr    500.000 
 
Innkommende sponsorbeløp vil kunne gå til: 
Pri 1 - dekning av ekstrabevilgning/garanti på         kr 500.000 
Pri 2 - opprettholdelse av budsjett for vegg og takdekor på        kr 500.000 
 
Rådmannen er lite bekvem med at det igjen etterspørres etterbevilgning/garanti, men finner det nødvendig å 
innstille positivt. Dersom formannskap og kommunestyre sier nei til denne ekstrabevilgningen/garantien, så må 
deler av den bestilte leveransen tas ut. 
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SØKNAD OM STØTTE TIL BOKPROSJEKT: AMBULANSETJENESTEN TIL LANDS OG VANNS 
PÅ FRØYA GJENNOM TRE GENERASJONER HAMMERVOLD  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Søknaden imøtekommes med kr. 30.000. Pengene utbetales i 2 omganger: kr. 
20.000 umiddelbart og kr. 10.000 når bokprosjektet er avsluttet. 

Bevilgningen dekkes innenfor posten « reserverte tilleggsbevilgninger». 
 
Vedlegg: 
 
Søknad dat. 06.11.13 
 
Saksopplysninger:   
 
Etter at doktorbåten ”Brita” kom tilbake til Frøya og Aasmund Hammervold i 2008 kom tanken opp om å 
dokumentere historien for båten og drifta av ambulansetjenesten fra oppstarten i 1926 og fram til avviklingen av 
rederiet for noen år siden.  Tommy Rodahl ble spurt om å ta på seg oppgaven, og har det siste året intervjuet 
Aasmund i mange timer og lest igjennom det han har funnet av arkivmateriale.  Rodahl skriver i sin søknad bl.a.: 
«Historien beskriver ikke bare dramatikk, sorger og gleder i en uforutsigbar arbeidssituasjon.  Den begrenser seg 
heller ikke til fortellingen om en familie som i åtte tiår var synonyme med og ble styrt av en jobb som var mer en 
livsstil enn en jobb.  Den beskriver i stor grad også utviklingen av infrastrukturen og kommunikasjonen i 
regionen fra å være et stort sett veiløst samfunn på tjuetallet til dagens virkelighet med mobiltelefoner og 
fastlandsforbindelse.   
Finansieringen av prosjektet har vært en utfordring, og Rodahl påbegynte prosjektet før finansieringen var på 
plass. Han baserer seg mye på egeninnsats, men har et håp og en forventning om noe inntjening ved framtidig 
salg.  Han har dessuten allerede mottatt støtte fra Salmarfondet og positivt tilsagn fra Frøy Sjtransport. 
Boka vil bli utgitt i samarbeid med Fosen Historielag og/eller Frøya historielag. 
 
Budsjett: 
Støtte Salmarfondet   37 000 
Støtte Hammervold   20 000 
Søknad om støtte Bewi   10 000 
Søknad om støtte Aqualine  10 000 
Søknad om støtte Frøy Sjøtransport/ 
Frøy Eiendom                                      10 000  
Eidsvaag rederi    10 000 
Søknad om støtte Frøya Kommune  30 000 
Egeninnsats Tommy Rodahl  65 500 
SUM:                192.500 
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Vurdering: 
 
Rådmannen mener historien om ambulansetjenesten i Frøya er vel verdt å komme mellom 2 permer. Dette vil 
ikke minst være historien om bosetting der «ingen kunne tru at nokon ville bu» og om en offentlig tjeneste som 
ofte har vært satt på harde prøver. Frøya er en vidstrakt kommune med en fantastisk flott skjærgård, men med et 
farvann som har satt store krav både til båter, mannskap og passasjerer. Ambulansetjenesten til lands er også en 
spennende historie og handler om utbygging av veier, broer, tunneler og ferjesamband over en periode på nesten 
90 år. 
Rådmannen mener det er en styrke for bokprosjektet at forfatteren i tillegg til mye skriftlig materiale, også har 
kunnet ha lange samtaler med Åsmund Hammervold og hans to sønner og med leger og andre nøkkelpersoner 
som har vært involvert i historien, en historie som i høyeste grad handler om liv og død for et befolkning som har 
valgt å leve sine liv i den ytterste utkant. De har vært med å ta hele landet i bruk, og takket være bl.a. familien 
Hammervold i, så har det vært mulig. 
Det bør være en absolutt styrke for bokprosjektet også det faktum at forfatteren selv har bodd i Froan i 25 år og 
har førstehånds kjennskap til det farvannet som kanskje har satt ambulansetjenesten på de hardeste prøver. 
Rodahl har også tidligere dokumentert at han behersker fortellerkunsten – både skriftlig og muntlig. 
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EVALUERING AV TO-NIVÅMODELLEN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Evalueringen og analysen vil danne grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak for å forbedre 

organisasjonen. 
2. Formannskapet orienteres jevnlig om progresjonen i arbeidet. 
3. Rådmannen iverksetter og gjennomfører evaluering av to-nivåmodellen i løpet av april 2014 
4. Rådmannen søker «OU-milder» til prosjektet, alternativt dekkes prosjektet av ledige 

lønnsmidler. 
 
Vedlegg: 
 
Notat fra rådmannen, vil bli ettersendt 
 
Saksopplysninger:   
 
Kommunestyret vedtok i 2006 å innføre den såkalte «to-nivåmodellen» som administrativ styringsmodell. Det 
innebærer to beslutningsnivå: Rådmannsnivået og virksomhetsledernivået. 
Det er politisk bestilling på å evaluere «to-nivåmodellen» i løpet av 2014. 
Rådmannen har innhentet tilbud fra ekstern rådgiver. Det er under grense for krav om «offentlig anbud». 
Det vises til vedlagte notat som beskriver mål for prosjektet og hvordan prosjektet er tenkt organisert og 
gjennomført.  
 
Vurdering: 
 
Rådmann ønsker å gjennomføre den forutsatte evaluering i løpet av april måned.   
Som ny rådmann, er det et ønske å kombinere en slik evaluering med en analyse for å få best mulig innsikt i 
hvordan organisasjonen fungerer. Med dette som utgangspunkt er det viktig av evalueringen er gjennomført i 
løpet av april måned. 
Evalueringen og analysen vil danne grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak for å forbedre organisasjonen. 
Følgende sentrale utviklingstrekk for kommunen forsterker etter rådmannens syn behovet for en evaluering av 
to-nivåmodellen kombinert med en generell analyse av hvordan organisasjonen fungerer: 
 

• Kommunene generelt er under sterkt press – både som forvaltningsorgan og tjenesteleverandør. Frøya 
kommunen spesielt er i sterk vekst og det er store krav til utbygging, tilrettelegging, integrering og 
opplæring.  

• Den teknologiske utvikling gir nye muligheter og stiller nye krav til ledelse, omstilling og 
effektivisering. 

• Den nye regjeringen (høsten 2013) er klar på at kommunestrukturen skal endres og at 
oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene skal opp til vurdering. 

 
Rådmannen ønsker å tilknytte prosjektet en ekstern rådgiver for å tilføre kompetanse og erfaring fra tilsvarende 
prosjekter, samt sikre nøytralitet i gjennomføring av intervju. Dekning av utgifter til ekstern rådgiver dekkes av 
ledige lønnsmidler dersom søknaden om OU-midler ikke innvilges eller kun deler av utgiftene dekkes.  
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OPPGRADERING AV HURTIGBÅTTERMINALER OG KAIER-FORPROSJEKT  
 
 
Innstilling: 
 
Kommunestyret viser til Forprosjekt for opprusting av hurtigbåtkaier i øyrekka, datert 20.12.2013. 
Ut fra de kostneder som er fremkommet i forprosjektet er det en klar forutsetning at STFK gir et tilskudd 
til utbedringene av kaiene på minimum 50% av kostnaden i samsvar med fylkestingets vedtak. I tillegg 
må det inngås leieavtale om anløpsavgift som skal dekke en betydelig andel av kommunens del av 
invesetringskostnaden. 
 
Når det gjelder anløp av Sauøya og opprusting av dagens kai til en kostnad på kr. 12,5 mill så er dette 
alternativet uaktuelt. Kommunestyret vil imidlertid vurdere å opprettholde Sauøya som anløpssted, 
dersom det er mulig å anlegge en betong flytekai til en kostnad på inntil  
kr. 5 mill inkl. prosjekteringskostnad og under forutsetning av at STFK også til en slik løsning dekker 
minimum 50% av investeringskostnaden. 
Dersom flytekai ikke kan anlegges innenfor en kostnad på kr. 5 mill og forutsatt et tilskudd på 50% fra 
fylkeskommunen, så ser kommunestyret ingen mulighet for å bevilge midler for opprusting av kai som 
tilfredsstiller de krav som AtB har stilt. Dette betyr at dersom eksisterende kai må stenges av 
sikkerhetsmessige grunner og AtB finner at dagens kai ikke kan benyttes, så legges Sauøya ned som 
anløpssted for offentlig kommunikasjonsmidler. 
 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem avtaler med STFK/AtB når det gjelder 
kaiopprusting i henhold til forprosjektet og de økonomiske forhold omkring både investeringskostnaden 
og selve leieavtalen(anløpsavgift). Avtalene legges frem for formannskapet til godkjenning før det 
igangsettes detaljprosjektering av de ulike kaiarbeidene. 
 
Vedlegg: 
 
Forprosjekt – hurtigbåtkaier, datert 20.12.2013 
Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune m/vedlegg, datert 14.08.2013 
Saksprotokoll fra Fylkestinget, sak 11/13 
 
Saksopplysninger:   
 
Ved brev av 14.08.2013 ber Fylkeskommunen om avklaringer med kommunen om en samlet avtale for leie av 
samtlige kaianlegg som benyttes av fylkeskommunens rutegående båttrafikk i kommunen. I og med at det her 
også er private kaieiere vil dette bety at kommunen må inngå egne avtaler med disse kaieierne. 
Brevet med vedlegg og de krav fylkeskommunen stiller ble drøftet i formannskapet i september og det ble her 
besluttet å få utarbeidet et forprosjekt som skulle vise kostnadene for opprusting av kaiene, slik at de 
tilfredsstiller de krav AtB har stilt for å anløpe kaiene med sitt nye båtmateriell. 
Norconsult ble engasjert til dette arbeidet og like før jul forelå det et ferdig forprosjekt. Dette følger vedlagt. 
 
Vurdering: 
I forprosjektet er følgende kaier vurdert og medtatt i prosjektet: Sauøya, Gjæsingen, Mausund, Bogøyvær og 
Sula.  
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Sauøya: 
Sauøya har i dag ingen fastboende som bor fast hele året. Kaia er i meget dårlig forfatning og er overtatt av 
kommunen i forbindelse med opprustingen va landgangen for en del år tilbake. Sauøya har vært anløpt av 
Frøyfart, men ut fra opplysninger gitt fra AtB vil dette ikke fortsette med den nye båten.  
Norconsult(NC) vier til at kaia er i slik dårlig forfatning at den må rives og det må bygges helt ny kai. 
Alteranativt kan det bygges en betong flytekai, men denne vil ligge svært værutsatt, dersom den ikke skjermes 
med forlengelse av moloen eller den må legges lenger inn i sundet, men her vil dybdeforholdene være en 
utfordring. 
En fastkai er beregnet til en prosjektkostnad på kr. 12,5 mill.inkl. mva.  
For flytekai er kostnaden foreløpig beregnet til kr. 5 mill, men her må det tas detaljert dybdekartlegging for 
riktig og optimal løsning. Dette må også gjøres dersom man skal endre plassering av fast kai. 
 
Sørburøy 
Dette er en kai som i dag er privateid og her må enten kommunen overta kaia eller inngå leieavtale. Her er det 
kommet henvendelse fra kaieier om en kommunal overtakelse. Forhandlinger er ikke gjennomført, da vi har 
avventet kostnadene for opprusting for å tilfredsstille AtB sine krav. 
Kostnaden til opprusting er her beregnet til kr. 170.000,- inkl. mva. 
 
Gjæsingen 
Kai er kommunal eiendom og her har det vært foretatt noe utbedring i løpet av de siste 5-6 årene. Kaia bærer 
imidlertid preg av at den nå må opprustes og forsterkes, dersom ny båt skal anløpe Gjæsingen. 
Kostnaden er her beregnet til kr. 1,9 mill. inkl. mva 
 
Mausund. 
Her vil den nye kombibåten anløpe ferjebåsen, slik at eneste rute som vil ha behov for kai etter det nye 
ruteopplegget, er Sularuta. Kaia som tidligere er blitt benyttet både til Frøyfart og Sularuta er i privat eie og 
dersom denne fortsatt skal benyttes, krever dette betydelig oppgradering. 
I møte mellom STFK, AtB, Frøya kommune og Norconsult ble det enighet om at STFK og AtB i fellesskap 
skulle se på at også Sularuta kan anløpe ferjebåsen. Dersom en slik løsning er mulig, vil det ikke være behov for 
dagens private kai for anløp av Sularuta. Kostnader er derfor ikke beregnet. 
 
Bogøyvær 
Dagens kai anløpes av både Sularuta, Frøyfart og Frøyaferja. Kaia er overtatt av Frøya kommune og ble 
betydelig opprustet for en del år tilbake. Det er imidlertid utfordrene for anløp av ferja pga dybdeforholdene ved 
sørenden av kaia. Utdyping her vil bety sprengning i sjøen tett inn til kaia og vil bety en stor risiko for skade på 
selve kaia. 
For å unngå utdypingen foreslås det å forlenge kaia mot nord for å få tilstrekkelig lengde på kaifronten. 
Forlengelsen er tenkt utført som flytebrygge med landgang inn til et fast repos og rampe videre inn til 
eksisterende kai. I tillegg tenkes etablert en ekstra fenderpel/dykdalb nord for flytebrygga. Den skisserte 
løsningen vil ikke tilfredsstille krav om universell utforming for alle nivå av tidevannet, men vil være en langt 
bedre utforming enn det som er i dag. Skal man tilfredsstille kravene til universell utforming fullt ut vil dette 
bety en betydelig økning i kostnadene. 
Kostnadene til ovennevnte løsning er beregnet til kr. 6,6 mill inkl. mva. 
 
Sula 
Her vil det bli anløp av eksisterende kai som i dag eies av COOP Orkla. Denne må utbedres når ny båt skal 
anløpe og kostnadene beløper seg til kr. 870.000,- inkl. mva 
 
De totale kostnadene for nødvendige kaiutbedringer er som følger: 
 

Sauøya  kr. 12.500.000,-(alt. flyteaki kr. 5 mill) 
Sørburøy kr.      170.000,- 
Gjæsingen kr.   1.900.000,- 
Mausund                      0,- 
Bogøyvær kr.   6.600.000,- 
Sula  kr.      870.000,- 
 
Totalt   kr. 22.040.000,- (alt. kr. 9.545.000,-) 
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I fylkestingvedtaket av 27.02.2013 er det i pkt. 3 sagt at STFK kan dekke opp til 50% av investeringskostnaden 
for oppgradering eller nybygg av kaier. Dette kan skje gjennom investeringstilskudd eller ved dekning av renter 
og avskrivning over tid gjennom leieavtalen. Det er imidlertid ikke sagt konkret om STFK gjennom en leieavtale 
vil betale en kai/anløpsavgift som vil dekke den resterende delen av investeringene. Dette må derfor klarlegges 
gjennom forhandlinger. 
 
Frøya kommune må også gjennomføre forhandlinger med kaieierne på Sørburøy og Sula for evt. en kommunal 
overtakelse av kaianlegget(ønsket fra Sørburøya) eller en leieavtale og hvor kommunen inngår tilsvarende avtale 
med STFK. 
 
I møte med STFK og AtB i september ble selvsagt Sauøy kai et tema. Det ble både fra STFK og AtB klart sagt 
fra at kaia slik den er i dag ikke vil bli anløpt av ny hurtigbåt. De antydet også at et tilskudd fra fylkeskommunen 
på 50% av kostnaden for ny kai vil være uaktuelt, så lenge det ikke er fastboende på øya. Det er også lite 
sannsynlig med et tilskudd til en alternativ løsning med betong flytekai. Det må derfor påregnes at skal Sauøya 
opprettholdes som anløpsted så må kommunen evt. private fullt ut bekoste en slik utbygging. 
Uansett må kommunen snarest foreta en vurdering om permanent stenging av dagens kai av sikkerhetshensyn. 
Dette betyr at Suaøya vil være uten båtanløp når ny hurtigbåt settes inn i rute. Uansett vil man ikke kunne ha en 
løsning klar for Sauøya før tidligst om 1 år. 
 
Rådmannen er imidlertid svært betenkt over en opprusting/utbygging av ny kai enten ved fast kai eller flytekai til 
den kostnad som er beregnet. Det er i likhet med Inntian ikke fastboende på Sauøya og anløpet til Inntian ble 
også nedlagt, da den siste fastboende flyttet fra øya. Det er i likhet med Sauøya et betydelig antall ferierende på 
Inntian uten at dette har medført noe fast anløp av offentlige kommunikasjoner. Rådmannen vil derfor tilrå at 
kommunen vurderer sikkerheten ved dagens kai på Sauøya og at denne stenges permanent dersom en slik 
vurdering medfører at risikoen for å ferdes på kaia er så stor at den medfører fare for sammenrasing. Videre vil 
rådmannen tilrå at dersom ikke det gis tilskudd fra STFK på 50% til bygging av betong flytekai som fremtidig 
anløp av hurtigbåt, så legges Sauøya ned som anløpssted for offentlig kommunikasjon. En løsning med flytekai 
må selvsagt avklares nærmere i forhold til vær og dybdeforhold. Rådmannen vil derfor ikke tilrå at det bygges ny 
kai til en kostnad på kr. 12,5 mill, men at flytekai velges dersom dette er mulig. 
 
Det må snarest avklares fremdriften i forhold til opprusting av kaianleggene og hvilke tilskudd STFK vil gi og 
hva som vil ligge i en leieavtale av ytterligere kaiavgifter/anløpsavgifter for å dekke kommunens egne utgifter til 
opprustingen. Det må også snarest gjennomføres forhandlinger med de private kaieierne om evt. leieavtale eller 
overtakelse av kaianleggene. En utbedring av kaiene vil ikke under noen omstendighet være ferdig til nye båter 
settes inn i rute. Dette er også STFK og AtB fullt klar over. 
 
Så snart det økonomiske er avklart mellom kommunen og STFK/AtB så igangsettes detaljprosjektering og 
anbudsinnhenting for arbeidet med de aktuelle kaier. 
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KJØPEKONTRAKT - EIENDOMMENE GNR. 21, BNR. 62 OG 182  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommunestyre godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten for erverv av eiendommene Gnr. 21, 
bnr. 62 og 182 på Sistranda. Kjøpesummen inklusive omkostninger for tinglysing av skjøte dekkes over 
budsjettpost 0.2800.5500.325.551320 – Sistranda sentrum – Innløsning. 
 
Vedlegg: 
 
Forslag til kjøpekontrakt 
Boligsalgsrapport, datert 30.10.2013 
Kart i målestokk 1:1000 
 
Saksopplysninger:   
 
Annhild og Harald Ervik eier eiendommene Gnr. 21, bnr. 62 og 182 på østsiden av Fv. 714 på Sistranda. De 
ønsker nå å selge eiendommene og har tilbudt eiendommen til kommunene. 
 
Vurdering: 
 
De to eiendommene består av en boligeiendom m/garasje samt en ubebygd eiendom som strekker seg ned mot 
sjøen, men har ingen strandlinje. Det er avholdt takst på eiendommen og markedsverdien er i taksten angitt til kr. 
2.050.000,-. Tilbudet fra eierne og vedlagte kjøpekontrakt baserer seg på denne markedsverdien. 
 
Eiendommen som tilbys ligger i området som i kommuneplanen for Sistranda er avsatt til sentrumsformål og ved 
en utbygging i samsvar med dette formålet, må derfor både bnr. 62 og bnr. 182 innløses. Eiendommen kan 
imidlertid bestå som boligeiendom inntil en slik utbygging er aktuell. Boligen kan derfor utleies til boligformål 
fra den dag kommunen overtar. 
 
Foreløpig er det ikke aktuelle utbyggere for området sør for nytt kulturhus/videregående skole, men det vil 
uansett være interessant for kommunen å sikre seg arealer så lenge området planmessig er avklart for 
sentrumsfunksjoner. Den tilbudte innløsningssummen er i samsvar med antatt markedsverdi og virker ikke 
urimelig i forhold til innløsningssummen som ble betalt for de to andre boligeiendommen i område. 
Eiendommen er forholdsvis stor som boligeiendom. 
 
Rådmannen vil tilrå at vedlagte kjøpekontrakt godkjennes og at boligen utleies som tjenestebolig så snart 
eiendommen er overtatt av kommunen. 
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KJØP AV NY BRANNBIL  
 
 
Innstilling: 
 
Kommunestyret viser til situasjonen som er oppstått som følge av at en av brannbilene ved 
hovedbrannstasjonen er vraket. 
For at man skal få beredskapen opp på tilfredsstillende nivå i forhold til godkjent brannordning, utlyses 
det anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart som mulig. Det er en forutsetning at ny 
brannbil i utgangspunktet kan plasseres i eksisterende garasje. Dersom man ut fra innkomne anbud 
innstiller på kjøp av en brannbil som ikke tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem for 
formannskapet før endelig antakelse av anbud. 
 
Videre gis rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for oppdekning av 
beredskapen frem til ny bil er på plass. 
 
De nye bilene, samt leie/kjøp av brukt bil i en overgangsfase, finansieres ved låneopptak og 
forsikringsoppgjøret for den vrakete bilen. Total bevilgning begrenses til kr. 2,5 mill inkludert 
forsikringsoppgjøret. 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
Ved utrykning til bilbrann natt til søndag 5. januar foretok man utrykning fra Sistranda brannstasjon. Under 
utrykningen ble bil 2 vraket som følge av utforkjøring på Fv. 716 i Strømøybotn. Heldigvis ble det ikke alvorlig 
personskade, men bilen er så skadet at den vil bli vraket. Saken er meldt til kommunens forsikringsselskap, men 
det er foreløpig ikke foretatt taksering, slik at vi ikke vet noen erstatningssum.  
 
Vurdering: 
 
Bilen som nå er vraket er en AMC Jeep fra 1982. Bilen ble kjøpt ny og var den eneste bilen ved hovedstasjonen 
frem til 2000, da kommunen kjøpte en brukt mannskapsbil fra Oslo brannvesen. Denne ble kjøpt i forbindelse 
med Frøyatunnelen som ble åpnet og kostnadene ble dekket av de midler kommunen mottok fra Statens 
Vegevesen i forbindelse med den økte beredskapen som følge av tunnelen. Denne bilen er fra 1986 og nærmer 
seg også en alder hvor den bør utrangeres. 
 
Frøya Brann og redning er nå i en situasjon hvor man er avhengig av private redningsbiler for å kunne foreta 
hurtigfrigjøring ved bilulykker og fastklemte personer. I tillegg ligger alt utstyr som var på den vrakete bilen nå 
på en henger som må tas med av mannskapet ved bruk av deres egne private biler. Vi er derfor i en situasjon 
hvor beredskapen baserer seg på nødløsninger og som ikke kan gå over lang tid. 
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Brannsjefen har igangsatt arbeid med å få leid inn bil, men markedet for dette er begrenset til større 
mannskapsbiler og som ikke vil gå inn i garasjen hvor AMC-jeepen har vært plassert, dette med bakgrunn i både 
høyde på port og lengde av garasje. Det er imidlertid tatt kontakt med utleier om andre muligheter på Siholmen 
og vi går ut fra det gis mulighet for garasjeplass. Denne må imidlertid tilpasses slik at bilen kan stå frostfritt. Her 
vil det bli lagt opp til rimelige og midlertidige løsninger. Vi har nå tilbud både på leie av bil(1985-modell) og 
faktisk også kjøp av denne bilen. Det vil bli tatt stilling til dette i løpet av kort tid, slik at vi i en overgangsfase 
opprettholder beredskapen. 
 
I økonomiplanen er det for 2016 avsatt 2,5 mill til innkjøp av ny brannbil og vaktbil. Vaktbilen som benyttes i 
dag ble overtatt fra Vannverket og er 10 år gammel. Denne bilen har det nå begynt å påløpe betydelig 
vedlikeholdsutgifter og bilen er kostbar i drift. I budsjettet er det avsatt midler til leasing av bil og som inntil nå 
er blitt brukt til dekning av kjøpesummen for bilen som ble overtatt fra vannverket. Denne bevilgningen er på  
kr. 56.000,- ekskl. mva og som muligens må økes noe i forhold til leasing eller kjøp av ny vaktbil. 
 
Ved dagens brannstasjon vil en ertstatning for bil 2 være en mindre bil som «fremskutt enhet», men som selvsagt 
vil bli utrustet med pumpe og evt. alt av redningsutstyr i forbindelse med trafikkulykker. Slik det har vært hittil 
så har vi på grunn av plassmangel i bilene hatt noe utstyr i vaktbilen, noe som da kan unngås ved at ny bil 
innredes på en mere effektiv måte. Det vil imidlertid være en klar begrensning i størrelse for denne bilen pga. 
høyde av porten, men en «fremskutt enhet» som ny bil, vil være av en type som sannsynligvis kan benytte denne 
garasjeplassen. Tilbudet av brukte biler av denne typen er imidlertid svært begrenset, da dette er 
biltyper/oppbygginger som er av nyere dato. 
 
En bil som ovenfor beskrevet vil beløpe seg til 1,5 – 1,8mill alt etter hvilke utstyr som blir aktuelt på bilen. Bilen 
vil bli oppbygd slik at totalvekten er på inntil 7,5 tonn og kan derfor kjøres med C1-sertifikat. Den vil også ha 
plass til 3 røydykkere i tillegg til de 4 røykdykkerne som er på bil 1 ved Sistranda brannstasjon. Vi vil derfor 
kunne redusere bruken av privatbiler under utrykning. 
 
For vaktbilen vil det også bli vurdert en godkjenning som røydykkerbil, dette for å få avgiftsfritak og dermed få 
en rimeligere løsning. 
 
Innkjøp av både ny brannbil og vaktbil må selvsagt utlyses på anbud i DOFFIN-basen. Slike biler må oppbygges 
spesielt(unntatt muligens vaktbilen) noe som medfører at det vil minimum ta 1 år fra vi utlyser anbud på brannbil 
til vi faktisk har denne på plass. Dette er erfaringstall innhentet fra andre brannvesen. En ny brannbil vil 
sannsynligvis ikke være på plass før tidlig i 2015, men mer om leveringstid vil selvsagt ikke være kalrt før anbud 
er utlyst og kontrakt inngått.  
 
Det må derfor understrekes at i en overgangsfase må det enten leies eller kjøpes en brukt brannbil. Denne kan da 
selvsagt selges i ettertid evt. at den kan benyttes ved bistasjonen på Nordskaget. Da må det imidlertid være en 
forutsetning at bilen fremdeles er i god stand og ikke minst at den har tankkapasitet(2000 liter) som er 
betingelsen for å kunne yte røykdykkerinnsats. Denne avgjørelsen vil imidlertid bli tatt i nærmeste fremtid, så 
snart vi har fått avklart hvilke brukte biler som tilbys og ikke minst at vi har garasjeplass.  
 
Fra rådmannens side vil det uansett være et tilbakeskritt i beredskapen dersom man nå ikke velger å kjøpe en ny 
bil for å erstatte bil 2 ved Sistranda brannstasjon. Dette er ikke minst viktig sett i forhold til sikkerheten for 
mannskapet under utrykning, samt at vi får en bil som vil være rimelig i drift(mindre vedlikehold) og har en 
oppbygning som betyr at alt utstyr kan plasseres på bil 1 og 2 og på denne måten unngår at utstyr plasseres i 
vaktbilen. I tillegg må nevnes at bil 1 også vil passere alderen for betegnelsen «veteranbil» i 2016(30 år). 
 
Rådmannen vil tilrå at det nå utlyses anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart som mulig. Bilene 
finansieres ved låneopptak og forsikringsoppgjøret for den vrakete bilen. Total bevilgning begrenses til kr. 2,5 
mill inkludert forsikringsoppgjøret. 
Videre er det en forutsetning at ny brannbil i utgangspunket kan plasseres i eksisterende garasje. Dersom man ut 
fra innkomne anbud innstiller på kjøp av en brannbil som ikke tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem 
for formannskapet før endelig antakelse av anbud. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for oppdekning av beredskapen frem til 
ny bil er på plass. Det forutsettes at leie/kjøp dekkes innen samme bevilgning som ovenfor nevnt. 
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ODA FRA HAVET - SØKNAD OM STØTTE  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune ser meget positivt på initiativet med å skape et spel på Mausund og innvilger Vidar 
Oskarson kr. 100 000 i engangstilskudd for å sette opp ”Oda fra havet”. Tilskuddet belastes reserverte 
tilleggsbevillgninger. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad dat 11.05.13 
 
Saksopplysninger:   
 
Søknaden om støtte til det historiske spelet ”Oda fra havet” ble behandlet av formannskapet i sak 94/13. 
Formannskapet fattet da følgende vedtak: 
 
”Formannskapet ber om en sak som omhandler Frøya kommunes strategi i forhold til spel på Frøya.  
Vi har nå tre ulike spel som synes å ha et potensial, og det blir viktig å se på de tre i en sammenheng. 
Søknaden ad støtte til oppsetning av Oda fra havet utsettes til denne saken er behandlet.” 
 
Oda fra havet er et forsøk på å få oppført et historisk spel på Frøya annethvert år fra 2014. Spelet er basert på tre 
bøker, ”Folket fra Spåhålet” med handling hentet fra Mausund skrevet av Vidar Oskarson som også har tatt 
initiativet til det nye spelet. 
 
Vidar Oskarson har fått med seg en erfaren kunstner, Marte Hellem fra Verdal som både bidrar med manus og 
egenproduserte sanger og melodier. 
 
Spelet var først planlagt oppført i forbindelse med åpningen av nytt kulturhus, men på grunn av endringer når det 
gjelder åpningsdato ble spelet bestemt flyttet til Mausund og vil ha premiere fredag 27-juni 2014 med 2-3 
oppsetninger påfølgende lørdag og søndag. 
 
Etter planene ønsker initiativtakerne å blande lokale og profesjonelle kunstnere etter samme modell som brukes i 
spellet om ”Heilag Olav” og i ”Maren” på Hitra. 
 
Gjengen bak ”Oda fra havet” søker Frøya kommune om et engangstilskudd på kr. 100 000 som er tenkt brukt til 
etablering av spelet.  
 
Rådmannen har sammen med flere sentrale aktører gjennomført et møte der en samlet strategi på spel ble 
diskutert. Av ulike omstendigheter lot ikke dette møtet seg gjennomføre før 4.1.2014. De frammøtte var alle 
interesserte i å fortsette diskusjonene rundt spel på Frøya men mente at dette var en sak vi måtte bruke tid på.  
Anbefalinger fra møtet var følgende: De frammøtte som alle er engasjert i spel på Frøya ba om at søknaden fra 
Vidar Oskarson ble behandlet uavhengig av en prosess rundt fremtidig spelstrategi. De fremmøtte ba videre om 
at det innen kort tid blir innkalt til et møte der også administrativ og politisk ledelse deltar for å klargjøre hva 
kommunen vil med spel på frøya i fremtiden. 
 
 



Saknr: 10/14 

Vurdering: 
 
Rådmannen har gått gjennom Vidar Oskarsons konsept ”Oda fra havet” og mener dette er et flott utgangspunkt 
for et kvalitetsspel på Frøya. Rådmannen finner det spesielt spennende at spelet settes opp på Mausund der 
handlingen til Oskarsons trilogi er hentet fra. 
 
Vidar Oskarson har alliert seg med Marte Hallem og Arnstein Langåssve som har det kunstneriske ansvaret, 
oppsett av manus, musikk og selve gjennomføringen av spelet 
Begge har god erfaring fra spelmiljøet i Verdal og er aktive i miljøet på Stiklestad. Rådmannen mener at disse 
medarbeiderne vil kunne tilføre frøyasamfunnet verdifull kompetanse på spel uavhengig av hvilke spel vi vil se 
oppført på Frøya i fremtiden. 
 
Frøya er i den situasjonen at vi har flere meget gode spel som tar utgangspunkt i historien og i kystkulturen. 
Rådmannen er ikke redd for at vi har for mange spel, dette er et luksusproblem som mange kommuner kan 
misunne oss. Rådmannen tror det er plass for alle og at vi gjennom en videre diskusjon vil finne en strategi som 
setter Frøya på kartet når det gjelder spel.  
 
Rådmannen er enig med gruppa som diskuterte fremtidig spelstrategi i at søknaden fra Vidar Oskarson og er 
positiv til at Frøya kommune støtter dette spelet økonomisk. 
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BAUTA PÅ TITRAN - RENOVERING  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune bevilger kr. 297 000 til renovering av bautaen på Titran. Kostnadene dekkes ved bruk 
av ubundet investeringsfond kto. 253080010.  Rådmannen oppfordres videre å søke andre offentlige 
instanser samt private om å bidra til at minnesmerket fremstår i god stand. 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider datert 07.01.14. 
Tilstandsrapport 
 
Saksopplysninger:   
 
Etter oppslag i media samt henvendelser fra beboere på Titran ble Frøya kommune kjent at bautaen til minne om 
Titranulykken var i dårlig forfatning og hadde et sterkt behov for renovering.  
 
Det ble da tatt kontakt med kirkekontoret for å høre om de hadde kjennskap til saken. Det ble opplyst at Frøya 
kirkelige fellesråd hadde mottatt et tilbud på renovering i forbindelse med markeringen av 100 års jubileet for 
Titran kapell i 2012. Dette tilbudet beløp seg på kr. 80 000 eks.moms. Metoden besto i syrevask og sandblåsing, 
fellesrådet takket nei på grunn av manglende midler. 
 
Forøvrig bør det bemerkes at grunneierforholdene rundt kapell og bauta er uklare og bør avklares og at 
grenseforholdene avklares ved en offentlig oppmålingsforretning (klarlegging av grenser). 
 
Rådmannen fikk kopi av fellesrådets tilbud på renovering, men valgte å ta kontakt med Fylkesarkiolog Kristian 
Pettersen i fylkeskommunen for å høre om han hadde erfaringer fra lignende tilfeller. Det ble derfra anbefalt å ta 
kontakt med Vitenskapsmuseet som tidligere hadde bistått fylkeskommunen i renovering av to bautaer. 
 
Det ble tatt kontakt med Vitenskapsmuseet konserveringslaboratoriet ved Seksjon for arkeologi som ba om 
bilder av bautaen og moseangrepene. Dette ble gjort og samtidig opplyst steinart. Samtidig ble det antydet at 
syrevask og sandblåsing virket dramatisk og kunne forverre problemene med forvitring fremover. 
 
Det ble videre anbefalt å ta kontakt med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) v/fagleder da det var 
der ekspertisen innen steinhugging og steinkonservering i Norge lå. 
 
Fagleder ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider var også skeptisk til tidligere foreslåtte metode men var 
positiv til å se på saken og 28. november kom to personer til Titran på befaring. På bakgrunn av befaringen 
mottok kommunen en tilstandsvurdering datert 6.12.2103.  
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Rådmannen tok da umiddelbart kontakt med NDR og ba om en kostnadsberegning om de hadde mulighet til å ta 
oppdraget. Det viser seg at arbeidene er omfattende og at det vil ta inntil 360 timer til å utføre jobben, da fordelt 
på to personer. 
 
Kostnadsoverslag for restaurering av bautaen på Titran ble mottatt 7.1.2014 og viser en total kostnad på kr. 
297 000. NDR er i utgangspunktet interessert i å utføre dette arbeidet, men tar forbehold om kapasitet til å utføre 
oppgaven kommende sommer. 
 
Rådmannen har i forbindelse med finansiering av arbeidene også vært i kontakt med Sør-Trøndelag Fiskarlag og 
de stiller seg positive til å bidra i arbeidet og oppfordrer rådmannen til å sende søknad om bidrag. 
 
Vurdering: 
 
Den 17. juni 1949 ble det 5 meter høye monumentet reist på Titran til minne om 142 fiskere fra hele Midt-Norge 
som omkom natt til 14. oktober 1899. 
Dagen etter markeringen skrev avisen Nidaros at avdukingen var en gripende høytidelighet der ca 5000 
mennesker fra hele kysten var samlet. 
 
Bautaen er laget av den kjente billedhuggeren Kristofer Leirdal. 
 
Rådmannen viser til rapporten fra NDR som viser at behovet for renovering av bautaen er nødvendig og bør 
gjennomføres så snart som mulig. Selv om eiendomsforholdene er uklare mener rådmannen at kommunen har et 
ansvar for at minnesmerker og bautaer holdes i hevd og anbefaler derfor at Frøya kommune tar kostnaden og 
søker andre samarbeidspartnere i forhold til medfinansiering i ettertid. 
 
Bautaen på Titran har stor betydning for stedet, kommunen og hele kysten og derfor bør dette arbeidet komme i 
gang så raskt som mulig. Frøya kommune har allerede sendt forespørsel til NDR om når arbeidene eventuelt kan 
igangsettes, men dette er ikke avklart enda.  
 
Det kan her nevnes at til høsten er det 115 år siden den tragiske ulykka utenfor fiskeværet. 
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SPILLEMIDLER 2013 - PRIORITERINGER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunes prioriteringer av spillemiddelsøknader 2013 – ordinære anlegg: 
 

1. Mausund svømmehall – rehabilitering 
2. Frøya Idrettspark – løpebaner 
3. NMK Frøya – klubbhus/tribuner 

 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger: 
 
Søknadene sendes Frøya kommune elektronisk som kontrollerer disse og videresender dem til Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. Det er fylket som foretar den endelige prioriteringen for hele Sør-Trøndelag etter fastsatte 
kriterier og sentrale føringer.  
 
Kommunen har i 2014 mottatt tre søknader, alle i kategorien ordinære anlegg. 
 
Administrasjonens forslag er i tråd med vedtak fattet i Frøya Idrettsråd 15.11.2012. Alle de tre søknadene er 
gjentatte søknader fra 2012 og prioriteringen er den samme som for 2013. 
 
Alle prosjektene det søkes om er innarbeidet i ”Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 
anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-2017. Dette er en forutsetning for eventuell tildeling. 
 
Alle de tre søknadene ble godkjent av fylket i 2013, men fikk ikke full støtte. Det kan legges til at 
gjennomsnittstiden for å få spillemidler er nærmere 4 år. Pr. i dag greier ikke fylkestildelingen å dekke mer enn 
ca 20 % av søknadsmassen og restansene er store. 
 
Når det gjelder Mausund svømmehall ble halvparten av omsøkt beløp innvilget i 2013, men søknaden må 
fremmes på nytt for å få utbetalt den resterende delen. 
 
Vurdering: 
 
Søknaden for midler til rehabilitering av Mausund svømmehall er fremmet siden 2011, men fikk ikke midler før i 
2013. På grunn av tilskuddsbeløpets størrelse ble halvparten innvilget i 2013, resten vil komme i 2014. Men 
søknaden må fremmes på nytt. 
 
Søknaden fra Nabeita IL gjelder midler til fullføring av løpebaner ved Frøya Idrettspark på Nabeita. Søknaden 
ble også fremmet og godkjent i 2013 men fikk ikke tildelt midler da. Søknaden fremmes på nytt. 
 
NMK Frøya har med stor støtte fra lokalt næringsliv greid å finansiere nytt klubbhus og verksted. 
Spillemiddelsøknaden ble også fremmet i 2013 og godkjent da. Prosjektet nådde ikke opp på prioriteringslisten i 
fylket da og fremmes derfor på nytt. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HEDLEY IVERSEN  
 
 
Innstilling: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Hedley Iversen datert 13.12.13. 
Medlemmer og varamedlemmer til Kommunestyret per d.d. 
Valgte kandidater og varamedlemmer fra Ap ved valget i 2011. 
Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for forvaltning per d.d. 
Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for drift per d.d. 
Medlemmer og varamedlemmer til Overskattetakstnemnda per d.d. 
 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Hedley Iversen søker om varig fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden fram til høsten 
2015 med bakgrunn i helsemessige årsaker:   

• Fast medlem i kommunestyret. 
• Fast medlem i Overskattetakstnemnda. 
• 3. varamedlem i formannskapet. 
• 1. varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning. 
• 4. varamedlem i Hovedutvalg for drift. 
•  

Repr. Iversen har hatt permisjon fra 30.05.13 fram til d.d. 
 
Vurdering: 
 
Dersom repr. Hedley Iversen får innvilget varig fritak vil: 
 

• Torill Pettersen tre inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden. 
 

Flg. nyvalg må foretas dersom Hedley Iversen innvilges permisjon: 
 

• Valg på siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre ut perioden 
• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre ut perioden 
• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre ut perioden 
• Det må foretas nyvalg til Overskattetakstnemnda hvor Vivian Dolen Sørdal er personlig vara for Hedley 

Iversen. 
 

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon: 
 
”Kommunestyret kan etter søknad om fritak, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke 

uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”  
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Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer inn i den 

nummerorden de er valgt.” 

 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 
Vurdering: 
 
Kommunestyret gjorde flg. vedtak da de behandlet permisjonen til repr. Hedley Iversen i mai 2013, sak 

59/13: 

 

”Representanten Hedley Iversen innvilges fritak for alle sine politiske verv fra dd og ut 2013 

 

Dette medføler følgende endringer i ulike råd og utvalg: 

 

Torill M. Pettersen blir fast medlem i kommunestyret. 

Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges: Eli Ann Karlsen. 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges: Torill M. Pettersen. 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges: Kristin R. Storø. 

Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken. 

 

Vedtatt med 17 mot 5 stemmer avgitt fra Venstre.” 

 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
 
Det vil bli gitt en orientering om framdriften for Nordskag oppvekstsenter. 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/12    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.12.13  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 03.12.13 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 03.12.13. 
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Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 
 

Ap/Høyre: 
 Berit Flåmo, ordfører 

Martin Nilsen, varaordfører   
Kristin Reppe Storø 
Helge Borgen 
 

Frp/Sp: 
Vivian Dolen Sørdal 
Aleksander Søreng 
 

Venstre: 
Arvid Hammernes 
 
 

 
Faste representanter med forfall: 
 
 
 

  

 
Vararepresentanter som møtte: 
 

 
 

  

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

Underskrift: 
 
 
 

Berit Flåmo Aleksander Søreng 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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169/13  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19. OG 20.11.13  
 
 
Vedtak: 
 

Protokoll fra møte 19. og 20.11.13 godkjennes som framlagt.  
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 19. og 20.11.13 godkjennes som framlagt. 

 
  
170/13  

ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya kommune imøtekommer ikke IMDI’s anmodning om bosetting av 15 flyktninger i 2014. 
2. Rådmannen bes om å bruke perioden fram til tidlig høst 2014 til å danne grunnlag for politisk 

beslutning om videre bosetting i 2015, med spesiell vekt på boligområdet, ny struktur og finansiering 
av boliger for arbeidsinnvandrere slik at utleieboliger kan frigjøres for mottak av flyktninger 

 

Enstemmig. 
 

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

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

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

arbeidsinnvandrere slik at utleieboliger kan frigjøres for mottak av flyktninger 

 
  
171/13  

GNR 64 BNR 61 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Frøya kommune selger tilleggtomt til Gnr. 64, bnr. 61 på totalt ca. 150 m2 til Ragnhild Elverum, Stjørdal. 
Arealet som selges skal være i samsvar med kart som er vedlagt Sula fiskarlag sin uttalelse i saken. Det 
forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen. 
 
Tomteprisen fastsettes til kr. 12.500,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom 
kjøper og selger.  
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 
 
Frøya kommune selger tilleggtomt til Gnr. 64, bnr. 61 på totalt ca. 150 m2 til Ragnhild Elverum, Stjørdal. 
Arealet som selges skal være i samsvar med kart som er vedlagt Sula fiskarlag sin uttalelse i saken. Det 
forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen. 
 
Tomteprisen fastsettes til kr. 12.500,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom kjøper og 
selger.  
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172/13  

AVHENDING AV SULA SKOLE  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Frøya kommune som eier av Sula skole ser positivt på at Sula grendalag har planer for rehabilitering og 
en senere bruk av Sula skole til utvidelse av eksisterende grendahus.  
 
Kommunen vil derfor overføre eiendommen til Sula Grendalag for kr. 1,- Det inngås avtale med 
grendalaget som omfatter betingelser om rehabilitering og fremdrift av dette arbeidet, samt senere drift 
og vedlikehold av bygningsmassen. I samme avtale inngår det også bestemmelse om at kommunen dekker 
årlige kapitalkostnader for et lån på kr. 1 mill som tilsvarer de beregnede rivningskostnadene for bygget. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtalen og kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å 
godkjenne avtalen. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 
 
Frøya kommune som eier av Sula skole ser positivt på at Sula grendalag har planer for rehabilitering og en 
senere bruk av Sula skole til utvidelse av eksisterende grendahus.  
 
Kommunen vil derfor overføre eiendommen til Sula Grendalag for kr. 1,- Det inngås avtale med grendalaget 
som omfatter betingelser om rehabilitering og fremdrift av dette arbeidet, samt senere drift og vedlikehold av 
bygningsmassen. I samme avtale inngår det også bestemmelse om at kommunen dekker årlige kapitalkostnader 
for et lån på kr. 1 mill som tilsvarer de beregnede rivningskostnadene for bygget. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtalen og kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å 
godkjenne avtalen. 

 
  
173/13  

KJØP AV HAVNEVÅGEN BOLIGFELT PÅ FLATVAL  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune avslår tilbudet fra Gunnar Kristoffersen, vedrørende kjøp av Havnevågen boligfelt på 
Flatval.  
 
Enstemmig. 
 

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

FELLES STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALREGIONEN  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Frøya kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for 
Orkdalsregionen under forutsetning av at Sør- Trøndelag fylkeskommune bevilger de omsøkte midlene, 
jfr budsjett i saken. 
 
Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver 
og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 
 
Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter Agdenesmodellen. Den estimerte 
kostnaden på kr 33 000,- dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger.  
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 03.12.13: 
 
Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet: 

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

Innstilling: 
 
Frøya kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. 
 
Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være 
representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 
 
Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter Agdenesmodellen. Den estimerte kostnaden 
på kr 33 000,- dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger.  
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175/13  

AVTALE MELLOM NORSK DATA SENTER (NDS) OG FRØYA KOMMUNE FRA 01.01.2014  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Frøya kommune inngår vedlagte tjenesteavtaler nr 1-10 med Norsk Data Senter fra 01.01.14. Avtalene er 
ansaffet etter lov om offentlige anskaffelser, og har en variget som følger rammeavtalen til STFK. 
Avtalene er uavhengige av hverandre og kan sies opp hver for seg.  
 
Avtalene generer følgende kostnader for Frøya kommune. Alle priser er oppgitt i eks. mva 
 
Tjenesteavtale 1: Serviceavtale 
Avtale på timebank samt oversiktsdokument med priser. Total årlig kostand: Løpende etter behov. Trer 
ikraft hvis support på 9,5 t er «brukt opp». Timepris pr dato er kr 869.- pr time (regulert av 
konsulentavtalen i STFK) Vil annta at at dette vil generere en årlig utgift år 1 på (basert på support tall 
fra ATEA AS) intill 100 000 kr/år, og senere avta. 
 
Tjenesteavtale 2: Serverovervåkning- Full overvåkning av alle serverne.  
Pris mnd: 8 325kr/ år: 99 900 kr 
   
Tjenesteavtale 3: Vedlikehold AD og Exchange- Vedlikehold 1g/uke av kommunens AD og Exchange 
løsninger. Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000 kr 
 
Tjenesteavtale 4: Vedlikehold citrix- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens citrix løsninger.  
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr 
 
Tjenesteavtale 5: Vedlikehold nettverk- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens nettverk løsninger. Pris mnd: 
6 000kr/ år: 72 000kr 
 
Tjenesteavtale 6: Vedlikehold sikkerhet- Vedlikehold 1g/uke av kommunens sikkerhetsløsninger. Pris 
mnd: 6 000kr/ år: 72 000 kr 
 
Tjenesteavtale 7: Vedlikehold VMware- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens VMware.  
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000 kr 
 
Tjenesteavtale 8: Vedlikehold SCCM- Vedlikehold 1g/uke av kommunens SCCM løsning.  
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr (trer ikraft etter installasjon av dette) 
Tjenesteavtale 9: Microsoft system oppdateringer- Ukentlige oppdateringer.  
Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000kr 
 
Tjenesteavtale 10: Supportavtale- Tilpasset avtale. 570 minutter support pr mnd.  
Pris mnd: 8 300 kr/ år: 99 600kr. 
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune inngår vedlagte tjenesteavtaler nr 1-10 med Norsk Data Senter fra 01.01.14. Avtalene er 
ansaffet etter lov om offentlige anskaffelser, og har en variget som følger rammeavtalen til STFK. Avtalene er 
uavhengige av hverandre og kan sies opp hver for seg.  
 
Avtalene generer følgende kostnader for Frøya kommune. Alle priser er oppgitt i eks. mva 
 

Tjenesteavtale 1: Serviceavtale 
Avtale på timebank samt oversiktsdokument med priser. Total årlig kostand: Løpende etter behov. Trer ikraft 
hvis support på 9,5 t er «brukt opp». Timepris pr dato er kr 869.- pr time (regulert av konsulentavtalen i STFK) 
Vil annta at at dette vil generere en årlig utgift år 1 på (basert på support tall fra ATEA AS) intill 100 000 kr/år, 
og senere avta. 
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Tjenesteavtale 2: Serverovervåkning- Full overvåkning av alle serverne.  
Pris mnd: 8 325kr/ år: 99 900 kr 
   

Tjenesteavtale 3: Vedlikehold AD og Exchange- Vedlikehold 1g/uke av kommunens AD og Exchange 
løsninger. Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000 kr 
 

Tjenesteavtale 4: Vedlikehold citrix- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens citrix løsninger.  
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr 
 

Tjenesteavtale 5: Vedlikehold nettverk- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens nettverk løsninger. Pris mnd: 6 
000kr/ år: 72 000kr 
 

Tjenesteavtale 6: Vedlikehold sikkerhet- Vedlikehold 1g/uke av kommunens sikkerhetsløsninger. Pris mnd: 6 
000kr/ år: 72 000 kr 
 

Tjenesteavtale 7: Vedlikehold VMware- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens VMware.  
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000 kr 
 

Tjenesteavtale 8: Vedlikehold SCCM- Vedlikehold 1g/uke av kommunens SCCM løsning.  
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr (trer ikraft etter installasjon av dette) 

Tjenesteavtale 9: Microsoft system oppdateringer- Ukentlige oppdateringer.  
Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000kr 
 

Tjenesteavtale 10: Supportavtale- Tilpasset avtale. 570 minutter support pr mnd.  
Pris mnd: 8 300 kr/ år: 99 600kr 

 
  
176/13  

17. MAI KOMITE 2014  
 
 
Vedtak: 
 

Frøya kommune oppnevner følgende 17.mai komité for jubileumsåret 2014: 
• Ordfører 
• Kultursjef 
• Representant fra Frivilligsentralen 
• Representant fra Frøyahallen 
• Representant fra Frøya kulturskole 
• Representant fra skolene 
• Representant fra barnehagene 

 
Enstemmig. 
 

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

• Ordfører 

• Kultursjef 

• Representant fra Frivilligsentralen 

• Representant fra Frøyahallen 

• Representant fra Frøya kulturskole 

• Representant fra skolene 

• Representant fra barnehagene 
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177/13  

JERNROSEN - SØKNAD OM BIDRAG FRA FRØYA KOMMUNE  
 
 
Vedtak: 
 

Frøya kommune støtter dette tiltaket og bevilger kr. 10 000. Midlene tas fra posten 14901 1100 120, 
reserverte tilleggsbevilgninger. Saldo på denne posten før vedtak er kr. 252 700. 
 
Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune støtter dette tiltaket og bevilger kr. 10 000. Midlene tas fra posten 14901 1100 120, reserverte 
tilleggsbevilgninger. Saldo på denne posten før vedtak er kr. 252 700. 

 
  
178/13  

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune vedtar flg. møteplan for formannskapet og kommunestyret for  
1. halvår 2014 
 
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 
KST 30.01. 27.02. 27.03. 30.04. 22.05. 19.06.  
FSK 14.01.  04.02. og 

18.02. 
04.03. og 

18.03. 
08.04.  06. og 27.05. 03.06. og 

17.06. 
01.07. 

 
14. og 15. januar skal Formannskapsmøtet avholdes i Trondheim. 
 
Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart kl.  10.00 
Formannskapsmøtene holdes på  Tirsdager med møtestart     kl.  09.00 
 
*) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. 
 
*) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. 
 
Enstemmig. 
 

Formannskapets behandling i møte 03.12.13: 
 
Flg. omforente forslag til endring ble fremmet: 

 
«Endring av datoer for Kommunestyret i april og mai: Onsdag 30. april og torsdag 22. mai. 
14. og 15. januar skal Formannskapsmøtet avholdes i Trondheim.» 
 

Innstilling: 
 
Frøya kommune vedtar flg. møteplan for formannskapet og kommunestyret for  
1. halvår 2014 
 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

KST 30.01. 27.02. 27.03.  15.05. 19.06.  

FSK 14.01. 04.02. og 
18.02. 

04.03. og 
18.03. 

08.04.  06. og 27.05. 03.06. og 
17.06. 

01.07. 
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Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl.  10.00 
Formannskapsmøtene holdes på  Tirsdager med møtestart    kl.  09.00 
 
*) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. 
 
*) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. 

 
  
179/13  

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Under orienteringen ble Arvid Hammernes erklært inhabil som tjenestemann.  
 
Hammernes ga en orientering om hva som er gjort av utbedringer ved Dyrøy skole for de pengene som ble 
bevilget for 2013. Etter de nye forskriftene skal nye brannalarmer monteres. 
Det er penger igjen på budsjettert. 
Repr. Helge Borgen var veldig kritisk til at Hovedutvalg for drift ikke har vært informert om hva som har skjedd 
i saken.  Dette prosjektet burde hovedutvalget hatt styring med. 
Repr. Martin Nilsen vil ha en skisse/kostnadsbilde til førstkommende kommunestyret på videre planer for 
utbedringer. 
Ordføreren etterlyser en vedlikeholdsplan. 
 
Lærlingeordningen: Formannskapet etterlyser en oversikt over ønske om lærlingeplasser og om det blir gitt 
avslag.  Ønsker oversikt over kostnader slik at det blir lagt inn i budsjettet.  Planen bør rulleres. 
Nye tilskuddsordninger har trådt i kraft. 
 
Orkdalsregionen.  Ordfører og opposisjonsleder er valg.  Hammernes går inn i rollen som opposisjonsleder og 
Hammernes trer inn i vervet. 
 
Referat fra rådgivende utvalg for Froan.  Forvaltningsplana er under arbeid.  Referat blir utsendt. 
 
Daglig leder Oddrun Englund i Frøya næringsforum.  Frokostmøter 1. fredag i hver måned.  Politikere etterlyses 
på møtene. 
 
Roger Fjellheim orienterte om bruken av bevilget penger til minoritetsspråklige elever.  Det er brukt ca. kr. 
250.000 av kr. 500.000,- ved Nordskag skole. Det er gjort noe ved alle skoler. 
 
Oppfølging av starten på Visjonsdebatten legges til Formannskapsmøte 4. og 5. februar 2014. 
 
Økonomisjef Sten Kristian Røvik orienterte om Sula næringsutvikling AS med bakgrunn i henvendelser fra Sibe 
AS. 
Hvilke funksjoner har Suma Næringsutvikling AS for Frøya kommune? Formannskapet bestiller en sak hvor hele 
selskapet blir belyst med verdivurdering og evt. videreføring eller avhending av selskapet. 
Sibe AS v/Sigbjørn Larsen må få tilbakemelding per brev i dag slik at han blir orientert om hva som skjer videre 
i saken. 
 
Økonomisjef Sten Kristian Røvik orienterte fra 2 brev fra Frøya Sokn vedr. drifts- og investeringsbudsjettet.  
Frøya Sokn mener innspill ikke er hensyntatt.  Henvendelsene vil bli med som høring til Kommunestyrets 
behandling 12.12.13. 
 
Repr. Aleksander Søreng: Savner Frøya kultur og Kompetansesenter på møtene for å orientere om framdrifta. 
I tillegg ønsker han også Frøya Ungdomsråd til stede på Kommunestyremøtene. 
Ordføreren opplyste at Midtøy vil komme for å gi en orientering på neste Kommunestyremøte.   
Ordføreren har også hatt kontakt med Fur og invitert leder til desembermøtet.  
 
Møtet ble hevet 11.45, men etter at alle saker var behandlet dro hele formannskapet på befaring til Dyrøy 
Oppvekstsenter. 
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180/13  

SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SULA BRYGGE  
 
 
Vedtak: 
 
1.  Sula Brygge innvilges inntil kr 100 350,-. 
2.  Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 03.12.2014. 
3. Sula Brygge må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom 

tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort.   
 
Næringsfondet skal i utgangspunktet ikke gi støtte til igangsatte prosjekt. Her er retningslinjene klare.  
I dette tilfellet er Formannskapet kjent med at søker tidlig tok kontakt med Trøndersk Kystkompetanse 
og at diskusjonen omkring søknaden har dratt ut i tid. Vi ser at søknaden har betydning for Sulas 
utvikling og Sula Brygge som en del av reisetilbudet i Frøya kommune.  
Øyrekka er spesielt sårbar med tanke på bosetting, og vi velger i denne saken å gi støtte, uten at dette skal 
gi presedens for senere søknader. 
 
Enstemmig. 
 

Formannskapets behandling i møte 03.12.13: 
 
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

1.  Sula Brygge innvilges inntil kr 100 350,-. 
2.  Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 03.12.2014. 
3. Sula Brygge må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom tilbudet 

ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort.   
 
Næringsfondet skal i utgangspunktet ikke gi støtte til igangsatte prosjekt. Her er retningslinjene klare.  
I dette tilfellet er Formannskapet kjent med at søker tidlig tok kontakt med Trøndersk Kystkompetanse og at 
diskusjonen omkring søknaden har dratt ut i tid. Vi ser at søknaden har betydning for Sulas utvikling og Sula 
Brygge som en del av reisetilbudet i Frøya kommune.  
Øyrekka er spesielt sårbar med tanke på bosetting, og vi velger i denne saken å gi støtte, uten at dette skal gi 
presedens for senere søknader. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Søknad fra Sula Brygge avslås. Avslaget begrunnes med at næringsfondet ikke kan gi støtte til tiltak som er 
gjennomført, eller som er i ferd med å ferdigstilles ved innsending av søknad. 

 
  
181/13  

SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - VIDEREUTVIKLING AV SENTRUM OG HANDELSNÆRINGEN  
SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
 
Vedtak: 
 
1. Frøya Næringsforum innvilges inntil 50 % støtte til «myke investeringer» inntil 200.000 kr. 
2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 3.12.2014. 
3. Frøya Næringsforum må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. 

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

Forslag til vedtak: 
 
1. Frøya Næringsforum innvilges inntil 50 % støtte til «myke investeringer» inntil 200.000 kr. 
2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til 3.12.2014. 
3. Frøya Næringsforum må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom 

tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort.  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/21    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

REFERATSAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra styret i Jernrosen datert 07.01.14 

 

 

 

 



 

Organisasjonsnr: 997 711 386                                       

Bank kontonr:     6242.05.60279                        Styret i JERNROSENMinnemonument 22 Juli 2011: 
                                                                                               Torbjørn Malm           Verksgata 4B                 1353 Bærums Verk           Mobil:   482 37221   
                                                                                               Tone Mørk Karlsrud  Verksgata 4A                  1353 Bærums Verk           Mobil:   95059215 
                                                                                               Vigdis C. Madsen,      Eidsåsen 17 – Pb. 158    5751 Odda                         Mobil:   920 25 346 
                                                                                               Arvid F. Janzon,          Fagerstrandbakken 30   1454 Fagerstrand               Mobil:   900 26 760                        
                                                                                                Elisabeth Westrum      Gabelsgate 48                 0262 Oslo                         Mobil:  945 24 435 
                                                                                                Lillian Slaaen               Vetlandsveien 93A        0605 Oslo                          Mobil:   975 62 713 

 
Frøya  kommune 
v/Knut Arne Strømøy 
Herredshuset 
 
7261 Stranda                       
 

Fagerstrand, 07.01.2014 
 

 
 
 
VEDR:    ØKONOMISK STØTTE TIL JERNROSEN MINNEMONUMENT 22. JULI 2011 
 
Vi viser til Deres innbetaling av kr 10.000 til Jernrosen Minnemonument 22. juli 2011.  
Beløpet er registrert inngått på vår bankkonto 6242.05.60279 pr 19.12.2013 
 
Som en hjertelig takk for denne støtten vil vi  kvittere med en nummerert, smidd rose og plakett. 
I henhold til vedtektene registreres dere  som medlem, medl.nr. 13627, kfr vedtektene på 
www.Jernrosen.no.  

 
Jernrose og plakett blir sendt i separat forsendelse 
 
Avslutningsvis vil vi orientere om at det pr dato er registrert/innmeldt ca 900 smidde roser fra 24 land  
Oslo kommune har sagt ja til å plassere monumentet og opprettet et kunstutvalg der vi er representert 
med smedene, samt en representant fra  Nasjonal støttegruppe med formål å finne en endelig 
plassering – forhåpentligvis i løpet av første kvartal. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
på vegne av styret 
 
 
 
Arvids F. Janzon            
styremedlem                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oooOOOooo 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sten Kristian Røvik Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/29    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 

TILBUD OM KJØP AV AKSJER I SUMA NÆRINGSUTVIKLING AS  
 
 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune aksepterer tilbud fra Sigbjørn Larsens om kjøp av kommunens 5.610 aksjer 
i Suma Næringsutvikling AS til kr. 161.455,80 (kr. 28,78 pr. aksje) 
 
 

Vedlegg: 

• Tilbud om kjøp av kommunens aksjer eller salg av aksjer av 22.11.2013 fra Sigbjørn 
Larsen 

• Svar på tilbud av 10.12.2013 

• Tilbud om kjøp av kommunens aksjer av 31.12.2013 fra Sigbjørn Larsen – revidert 
tilbud 

• Regnskap Suma Næringsutvikling AS pr. 31.12.2012 
  
 

Saksopplysninger:   
Det vises til orientering i FSK 03.12.2013 vedrørende mottatt tilbud om kjøp av Frøya 
kommunes aksjer i Suma Næringsutvikling AS eller salg av SIBE AS aksjer i Suma 
Næringsutvikling AS til Frøya kommune fra Sigbjørn Larsen. Det ble i den anledning bestillt 
utarbeidelse av sak til FSK i januar 2014 med orientering til tilbyder.  
 
Det er mottatt revidert/endret tilbud fra Sigbjørn Larsen den 31.12.2012 der det kun 
ønskes/tilbys kjøp av Frøya kommunes aksjer i Suma Næringsutvikling AS. 
 
Suma Næringsutvikling AS ble stiftet i 17.12.1987 med følgende vedtektsfestet formål: 
«Næringsutvikling og tiltaksarbeid for øyrekken, samt delta i andre selskaper som kan øke 
bosetningen og trivsel i området. Herunder fremme forslag om offentlig utbyggingstiltak, og 
være pådriver i gjennomføringen av disse. Selskapet har ikke til formål å drive 
næringsvirksomhet med henblikk på å skaffe utbytte til aksjeeiere.» 
 
Selskapet har en inskutt egenkapital på kr. 719.440,- som består av 15.640 aksjer a kr. 46,-. 



I h.h.t. sist avlagte regnskap pr. 31.12.2012 har selskapet et udekket tap på kr. 269.395,-. 
Dette medfører en netto egenkapital (matematisk verdi) pr. 31.12.2012 på kr. 450.045,-, som 
igjen medfører en matematisk verdi pr. aksje på kr. 28,78. 
 
Pr. dato (sist oppdatert i 2012) er følgende aksjonærer registrert med eierandel tilsvarende 
5% eller mer: 
Frøya kommune 5610 aksjer 23,87% 
Hans Villy Kvernø 3899 aksjer 24,93% 
SIBE AS  3899 aksjer 24,93% 
Sula Kystfiske AS   760 aksjer   4,86% 
Øvrige under 5% 1471 aksjer   9,41% 
 
Frøya kommunes tilbud på kjøp av aksjer utgjør kr. 161.455,80. 
 
Selskapets eiendeler pr. 31.12.2012 består av en kontantbeholdning på 324.145,- og av 2 
eiendommer i øyrekka som er bokført til kostpris på kr. 125.900,-. Dette utgjør til sammen 
kr. 450.045,-. Eiendommene er ikke avskrevet i eierperioden. 
 
Eiendommene gjelder gnr. 65 bnr. 420 på 76470 m2, og gnr. 65 bnr. 9 (Lille Aursøy) på 
49963 m2. 
 
Da selskapets vedtektsformål er å ikke drive næringsvirksomhet med henblikk på å skaffe 
utbytte til aksjeeiere, og eiendommene er bokført til kostpris, anses det som et reellt 
verdigrunnlag. 
 

Vurdering: 
I perioden 2008-2012 har det vært liten aktivitet i selskapet med et akkumulert negativt 
resultat på 266.000.-.  
 
Etter samtale med selskapets fungerende styreformann er det pr. dato et dårlig grunnlag for 
realisering av selskapets hovedformål, veiforbindelse mellom Mausund og Sula. 
 
Det har i tillegg de senere år vært disens blant selskapets eiere vedrørende eierforhold og 
drift, og ut fra dagens eiersits anses det som vanskelig å tilrettelegge en fornuftig drift.  
 
Ut fra dagens status vil selskapets kapital løpende tappes, og det anses som liten nytte for 
Frøya kommune. 
 
Da revidert tilbud kun gjelder salg av Frøya kommunes aksjer anbefales dette. Frigjort 
kapital kan eventuellt benyttes på andre måter/formål tilknyttet «Øyrekka». 
 
 
 
 

























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/17    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER - SAK VEDR ANBUD KOMOPP 
AVSPILLINGSSYSTEM OG FYSISKE STASJONER  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune garanterer for en ekstrabevilgning på kr. 500.000, slik at kontrakt med antatt 

leverandør kan inngås i løpet av januar 2014. 

2. Frøya kommunestyre forutsetter at prosjektledelsen jobber intens overfor sponsorer for å få på 

plass økonomi som medfører at kommunen ikke trenger å innfri garantien. 

3. De ekstra sponsormidler som eventuelt kommer inn skal som prioritet 1 gå til dekning av de 

resterende 500.000. Midler ut over 500.000 skal gå til prioritet 2 - opprettholdelse av budsjett for 

vegg og takdekor på inntil kr 500.000. 

4. Dersom kommunen må ta ekstrabevilgningen på 500.000, jfr. pkt 1, så skal det dekkes av 

disposisjonsfondet. 

 

Vedlegg: 
 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 
 
I det opprinnelige investeringsbudsjettet for Frøya kultur- og kompetansesenter var det lagt 

inn kr 2.000.000 som anslag til innkjøp av  

 10 visningsskjermer for vegg                kr    300.000 

 Teknisk utrustning for 10 skjermer   kr    100.000 

 1 interaktiv stasjon ved inngang   kr    300.000 

 3 interaktive stasjoner mot sjø   kr    900.000 

 Teknisk utrustning 4 stasjoner     kr    400.000 

Totalt                    kr 2.000.000 

 

Av dette vil Sparebank 1 SMN finansiere 1 stasjon til kr 300.000.  

Anslag investeringsbehov var da kr 1.700.000.  

Videre ble det klart at av hensyn til rømningsvei ville det ikke bli plass til mer enn 2 

interaktive stasjoner mot sjø. D.v.s at vi kunne ta bort en tenkt kostnad på kr 400.000 (stasjon 

+ teknisk utrustning).   



Anslag investeringsbehov var da kr 1.300.000.  

I FSK-sak 102/13 ble investeringsbudsjett godkjent slik, med oppfordring om å finne ekstern 

finansiering til 1 stasjon a kr 300.000 + teknisk utrustning kr 100.000: 

 10 visningsskjermer for vegg     kr     300.000 

 Teknisk utrustning 10 skjermer   kr     100.000 

 1 interaktiv stasjon ved inngang    kr     300.000 

 1 interaktiv stasjon mot sjø    kr     300.000 

 Teknisk utrustning 4 stasjoner   kr     200.000 

SUM        kr. 1.200.000 

 - Sparebank 1 SMN bidrag                kr     300.000  

Totalt  behov       kr     900.000 

 

Anslag investeringsbehov kr 900.000 + kr 300.000 for en stasjon samt kr 100.000 for teknisk 

utrustning til denne som skulle finansieres eksternt. Totalt kr 1.300.000.  

Anbudsprosess 

KomOpp er et forskningsprosjekt der NTNU skisserer løsninger for Frøya kultur- og 

kompetansesenter med kjente og ukjente løsninger/komponenter som ikke er kostnadsfestet. 

NTNU leverer ikke komponenter og behov ble definert og lagt ut på Doffin som en åpen 

anbudskonkurranse i en meget begrenset leverandørmarked.  

Vi mottok et tilbud på kr 2.264.994 eks mva og frakt. Hvis vi anslår at fraktkostnader utgjør 

kr 35.006 så utgjør tilbudet en kostnad på kr 2.300.000. 

 

Vurdering: 
 
Hvis vi skal sikre leveranser til riktig tid, må det skrives kontrakt med leverandør i jan 2014. 

Leverandøren som har levert tilbud, er slik rådmannen ser det, skikket til leveransen.  

Vi er i prosess med næringsliv for å hente inn sponsormidler til prosjektet. Likeledes er vi i 

prosess med å få Frøya VG- skole til å finansiere en stasjon a kr 300.000. Vi har ingen 

garanti for at næringsliv eller Frøya VG-skole forplikter seg med underskrift på at de vil 

bidra med finansiering av prosjekt i 1 kvartal 2014.  

For å skrive kontrakt med leverandør må vi ha garanti for følgende beløp: 

 Tilbud                     kr 2.300.000 

 - forhandling med leverandør – anslag reduksjon 10%:  kr    230.000 

 Tilbud etter forhandling      kr 2.070.000 

 - FSK bevilgning        kr    900.000 

 - Sparebank 1 SMN bevilgning     kr    300.000 

 - omdisp innenfor investeringsbudsjett – vegg og takdekor  kr    370.000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Behov for ekstrabevilgning/garanti     kr    500.000 

 

Innkommende sponsorbeløp vil kunne gå til: 

Pri 1 - dekning av ekstrabevilgning/garanti på         kr 500.000 

Pri 2 - opprettholdelse av budsjett for vegg og takdekor på        kr 500.000 

 

Rådmannen er lite bekvem med at det igjen etterspørres etterbevilgning/garanti, men finner 

det nødvendig å innstille positivt. Dersom formannskap og kommunestyre sier nei til denne 

ekstrabevilgningen/garantien, så må deler av den bestilte leveransen tas ut. 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv: 223   
Arkivsaksnr.: 13/1278    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
SØKNAD OM STØTTE TIL BOKPROSJEKT: AMBULANSETJENESTEN TIL 
LANDS OG VANNS PÅ FRØYA GJENNOM TRE GENERASJONER 
HAMMERVOLD  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Søknaden imøtekommes med kr. 30.000. Pengene utbetales i 2 omganger: kr. 
20.000 umiddelbart og kr. 10.000 når bokprosjektet er avsluttet. 

2. Bevilgningen dekkes innenfor posten « reserverte tilleggsbevilgninger». 

 
Vedlegg: 
 
Søknad dat. 06.11.13 
 
Saksopplysninger:   
 
Etter at doktorbåten ”Brita” kom tilbake til Frøya og Aasmund Hammervold i 2008 kom 
tanken opp om å dokumentere historien for båten og drifta av ambulansetjenesten fra 
oppstarten i 1926 og fram til avviklingen av rederiet for noen år siden.  Tommy Rodahl ble 
spurt om å ta på seg oppgaven, og har det siste året intervjuet Aasmund i mange timer og lest 
igjennom det han har funnet av arkivmateriale.  Rodahl skriver i sin søknad bl.a.: «Historien 
beskriver ikke bare dramatikk, sorger og gleder i en uforutsigbar arbeidssituasjon.  Den 
begrenser seg heller ikke til fortellingen om en familie som i åtte tiår var synonyme med og 
ble styrt av en jobb som var mer en livsstil enn en jobb.  Den beskriver i stor grad også 
utviklingen av infrastrukturen og kommunikasjonen i regionen fra å være et stort sett veiløst 
samfunn på tjuetallet til dagens virkelighet med mobiltelefoner og fastlandsforbindelse.   
Finansieringen av prosjektet har vært en utfordring, og Rodahl påbegynte prosjektet før 
finansieringen var på plass. Han baserer seg mye på egeninnsats, men har et håp og en 
forventning om noe inntjening ved framtidig salg.  Han har dessuten allerede mottatt støtte 
fra Salmarfondet og positivt tilsagn fra Frøy Sjtransport. 
Boka vil bli utgitt i samarbeid med Fosen Historielag og/eller Frøya historielag. 
 
Budsjett: 
Støtte Salmarfondet   37 000 
Støtte Hammervold   20 000 



Søknad om støtte Bewi  10 000 
Søknad om støtte Aqualine  10 000 
Søknad om støtte Frøy Sjøtransport/ 
Frøy Eiendom                                     10 000  
Eidsvaag rederi   10 000 
Søknad om støtte Frøya Kommune 30 000 
Egeninnsats Tommy Rodahl  65 500 
SUM:              192.500 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen mener historien om ambulansetjenesten i Frøya er vel verdt å komme mellom 2 
permer. Dette vil ikke minst være historien om bosetting der «ingen kunne tru at nokon ville 
bu» og om en offentlig tjeneste som ofte har vært satt på harde prøver. Frøya er en vidstrakt 
kommune med en fantastisk flott skjærgård, men med et farvann som har satt store krav både 
til båter, mannskap og passasjerer. Ambulansetjenesten til lands er også en spennende 
historie og handler om utbygging av veier, broer, tunneler og ferjesamband over en periode 
på nesten 90 år. 
Rådmannen mener det er en styrke for bokprosjektet at forfatteren i tillegg til mye skriftlig 
materiale, også har kunnet ha lange samtaler med Åsmund Hammervold og hans to sønner og 
med leger og andre nøkkelpersoner som har vært involvert i historien, en historie som i 
høyeste grad handler om liv og død for et befolkning som har valgt å leve sine liv i den 
ytterste utkant. De har vært med å ta hele landet i bruk, og takket være bl.a. familien 
Hammervold i, så har det vært mulig. 
Det bør være en absolutt styrke for bokprosjektet også det faktum at forfatteren selv har bodd 
i Froan i 25 år og har førstehånds kjennskap til det farvannet som kanskje har satt 
ambulansetjenesten på de hardeste prøver. Rodahl har også tidligere dokumentert at han 
behersker fortellerkunsten – både skriftlig og muntlig. 
 
 
 
 
 
 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/20    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

EVALUERING AV TO-NIVÅMODELLEN  
 

 

Forslag til vedtak: 
1. Evalueringen og analysen vil danne grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak for 

å forbedre organisasjonen. 
2. Formannskapet orienteres jevnlig om progresjonen i arbeidet. 
3. Rådmannen iverksetter og gjennomfører evaluering av to-nivåmodellen i løpet 

av april 2014 
4. Rådmannen søker «OU-milder» til prosjektet, alternativt dekkes prosjektet av 

ledige lønnsmidler. 
 

 

Vedlegg: 
 

Notat fra rådmannen, vil bli ettersendt 

 
Saksopplysninger:   
 

Kommunestyret vedtok i 2006 å innføre den såkalte «to-nivåmodellen» som administrativ 

styringsmodell. Det innebærer to beslutningsnivå: Rådmannsnivået og 

virksomhetsledernivået. 

Det er politisk bestilling på å evaluere «to-nivåmodellen» i løpet av 2014. 

Rådmannen har innhentet tilbud fra ekstern rådgiver. Det er under grense for krav om 

«offentlig anbud». 

Det vises til vedlagte notat som beskriver mål for prosjektet og hvordan prosjektet er tenkt 

organisert og gjennomført.  

 

Vurdering: 
 
Rådmann ønsker å gjennomføre den forutsatte evaluering i løpet av april måned.   

Som ny rådmann, er det et ønske å kombinere en slik evaluering med en analyse for å få best 

mulig innsikt i hvordan organisasjonen fungerer. Med dette som utgangspunkt er det viktig 

av evalueringen er gjennomført i løpet av april måned. 

Evalueringen og analysen vil danne grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak for å forbedre 

organisasjonen. 



Følgende sentrale utviklingstrekk for kommunen forsterker etter rådmannens syn behovet for 

en evaluering av to-nivåmodellen kombinert med en generell analyse av hvordan 

organisasjonen fungerer: 

 

• Kommunene generelt er under sterkt press – både som forvaltningsorgan og 

tjenesteleverandør. Frøya kommunen spesielt er i sterk vekst og det er store krav til 

utbygging, tilrettelegging, integrering og opplæring.  

• Den teknologiske utvikling gir nye muligheter og stiller nye krav til ledelse, 

omstilling og effektivisering. 

• Den nye regjeringen (høsten 2013) er klar på at kommunestrukturen skal endres og at 

oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene skal opp til vurdering. 

•  

Rådmannen ønsker å tilknytte prosjektet en ekstern rådgiver for å tilføre kompetanse og 

erfaring fra tilsvarende prosjekter, samt sikre nøytralitet i gjennomføring av intervju. 

Dekning av utgifter til ekstern rådgiver dekkes av ledige lønnsmidler dersom søknaden om 

OU-midler ikke innvilges eller kun deler av utgiftene dekkes.  

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: P24  

Arkivsaksnr.: 13/988    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

OPPGRADERING AV HURTIGBÅTTERMINALER OG KAIER-FORPROSJEKT  
 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret viser til Forprosjekt for opprusting av hurtigbåtkaier i øyrekka, datert 

20.12.2013. 

Ut fra de kostneder som er fremkommet i forprosjektet er det en klar forutsetning at STFK 

gir et tilskudd til utbedringene av kaiene på minimum 50% av kostnaden i samsvar med 

fylkestingets vedtak. I tillegg må det inngås leieavtale om anløpsavgift som skal dekke en 

betydelig andel av kommunens del av invesetringskostnaden. 

 

Når det gjelder anløp av Sauøya og opprusting av dagens kai til en kostnad på kr. 12,5 mill så 

er dette alternativet uaktuelt. Kommunestyret vil imidlertid vurdere å opprettholde Sauøya 

som anløpssted, dersom det er mulig å anlegge en betong flytekai til en kostnad på inntil  

kr. 5 mill inkl. prosjekteringskostnad og under forutsetning av at STFK også til en slik 

løsning dekker minimum 50% av investeringskostnaden. 

Dersom flytekai ikke kan anlegges innenfor en kostnad på kr. 5 mill og forutsatt et tilskudd 

på 50% fra fylkeskommunen, så ser kommunestyret ingen mulighet for å bevilge midler for 

opprusting av kai som tilfredsstiller de krav som AtB har stilt. Dette betyr at dersom 

eksisterende kai må stenges av sikkerhetsmessige grunner og AtB finner at dagens kai ikke 

kan benyttes, så legges Sauøya ned som anløpssted for offentlig kommunikasjonsmidler. 

 

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem avtaler med STFK/AtB når det 

gjelder kaiopprusting i henhold til forprosjektet og de økonomiske forhold omkring både 

investeringskostnaden og selve leieavtalen(anløpsavgift). Avtalene legges frem for 

formannskapet til godkjenning før det igangsettes detaljprosjektering av de ulike 

kaiarbeidene. 

 

 

Vedlegg: 
Forprosjekt – hurtigbåtkaier, datert 20.12.2013 

Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune m/vedlegg, datert 14.08.2013 

Saksprotokoll fra Fylkestinget, sak 11/13 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 



 

Saksopplysninger:   
 

Ved brev av 14.08.2013 ber Fylkeskommunen om avklaringer med kommunen om en samlet 

avtale for leie av samtlige kaianlegg som benyttes av fylkeskommunens rutegående båttrafikk 

i kommunen. I og med at det her også er private kaieiere vil dette bety at kommunen må 

inngå egne avtaler med disse kaieierne. 

Brevet med vedlegg og de krav fylkeskommunen stiller ble drøftet i formannskapet i 

september og det ble her besluttet å få utarbeidet et forprosjekt som skulle vise kostnadene 

for opprusting av kaiene, slik at de tilfredsstiller de krav AtB har stilt for å anløpe kaiene 

med sitt nye båtmateriell. 

Norconsult ble engasjert til dette arbeidet og like før jul forelå det et ferdig forprosjekt. Dette 

følger vedlagt. 

 

Vurdering: 
I forprosjektet er følgende kaier vurdert og medtatt i prosjektet: Sauøya, Gjæsingen, 

Mausund, Bogøyvær og Sula.  

 
Sauøya: 
Sauøya har i dag ingen fastboende som bor fast hele året. Kaia er i meget dårlig forfatning og 

er overtatt av kommunen i forbindelse med opprustingen va landgangen for en del år tilbake. 

Sauøya har vært anløpt av Frøyfart, men ut fra opplysninger gitt fra AtB vil dette ikke 

fortsette med den nye båten.  

Norconsult(NC) vier til at kaia er i slik dårlig forfatning at den må rives og det må bygges 

helt ny kai. Alteranativt kan det bygges en betong flytekai, men denne vil ligge svært 

værutsatt, dersom den ikke skjermes med forlengelse av moloen eller den må legges lenger 

inn i sundet, men her vil dybdeforholdene være en utfordring. 

En fastkai er beregnet til en prosjektkostnad på kr. 12,5 mill.inkl. mva.  
For flytekai er kostnaden foreløpig beregnet til kr. 5 mill, men her må det tas detaljert 

dybdekartlegging for riktig og optimal løsning. Dette må også gjøres dersom man skal endre 

plassering av fast kai. 

 

Sørburøy 
Dette er en kai som i dag er privateid og her må enten kommunen overta kaia eller inngå 

leieavtale. Her er det kommet henvendelse fra kaieier om en kommunal overtakelse. 

Forhandlinger er ikke gjennomført, da vi har avventet kostnadene for opprusting for å 

tilfredsstille AtB sine krav. 

Kostnaden til opprusting er her beregnet til kr. 170.000,- inkl. mva. 
 

Gjæsingen 
Kai er kommunal eiendom og her har det vært foretatt noe utbedring i løpet av de siste 5-6 

årene. Kaia bærer imidlertid preg av at den nå må opprustes og forsterkes, dersom ny båt skal 

anløpe Gjæsingen. 

Kostnaden er her beregnet til kr. 1,9 mill. inkl. mva 
 
Mausund. 
Her vil den nye kombibåten anløpe ferjebåsen, slik at eneste rute som vil ha behov for kai 

etter det nye ruteopplegget, er Sularuta. Kaia som tidligere er blitt benyttet både til Frøyfart 



og Sularuta er i privat eie og dersom denne fortsatt skal benyttes, krever dette betydelig 

oppgradering. 

I møte mellom STFK, AtB, Frøya kommune og Norconsult ble det enighet om at STFK og 

AtB i fellesskap skulle se på at også Sularuta kan anløpe ferjebåsen. Dersom en slik løsning 

er mulig, vil det ikke være behov for dagens private kai for anløp av Sularuta. Kostnader er 

derfor ikke beregnet. 

 

Bogøyvær 
Dagens kai anløpes av både Sularuta, Frøyfart og Frøyaferja. Kaia er overtatt av Frøya 

kommune og ble betydelig opprustet for en del år tilbake. Det er imidlertid utfordrene for 

anløp av ferja pga dybdeforholdene ved sørenden av kaia. Utdyping her vil bety sprengning i 

sjøen tett inn til kaia og vil bety en stor risiko for skade på selve kaia. 

For å unngå utdypingen foreslås det å forlenge kaia mot nord for å få tilstrekkelig lengde på 

kaifronten. Forlengelsen er tenkt utført som flytebrygge med landgang inn til et fast repos og 

rampe videre inn til eksisterende kai. I tillegg tenkes etablert en ekstra fenderpel/dykdalb 

nord for flytebrygga. Den skisserte løsningen vil ikke tilfredsstille krav om universell 

utforming for alle nivå av tidevannet, men vil være en langt bedre utforming enn det som er i 

dag. Skal man tilfredsstille kravene til universell utforming fullt ut vil dette bety en betydelig 

økning i kostnadene. 

Kostnadene til ovennevnte løsning er beregnet til kr. 6,6 mill inkl. mva. 
 
Sula 
Her vil det bli anløp av eksisterende kai som i dag eies av COOP Orkla. Denne må utbedres 

når ny båt skal anløpe og kostnadene beløper seg til kr. 870.000,- inkl. mva 
 
De totale kostnadene for nødvendige kaiutbedringer er som følger: 

 

Sauøya  kr. 12.500.000,-(alt. flyteaki kr. 5 mill) 

Sørburøy kr.      170.000,- 

Gjæsingen kr.   1.900.000,- 

Mausund                      0,- 

Bogøyvær kr.   6.600.000,- 

Sula  kr.      870.000,- 

 

Totalt   kr. 22.040.000,- (alt. kr. 9.545.000,-) 
 
I fylkestingvedtaket av 27.02.2013 er det i pkt. 3 sagt at STFK kan dekke opp til 50% av 

investeringskostnaden for oppgradering eller nybygg av kaier. Dette kan skje gjennom 

investeringstilskudd eller ved dekning av renter og avskrivning over tid gjennom leieavtalen. 

Det er imidlertid ikke sagt konkret om STFK gjennom en leieavtale vil betale en 

kai/anløpsavgift som vil dekke den resterende delen av investeringene. Dette må derfor 

klarlegges gjennom forhandlinger. 

 

Frøya kommune må også gjennomføre forhandlinger med kaieierne på Sørburøy og Sula for 

evt. en kommunal overtakelse av kaianlegget(ønsket fra Sørburøya) eller en leieavtale og 

hvor kommunen inngår tilsvarende avtale med STFK. 

 

I møte med STFK og AtB i september ble selvsagt Sauøy kai et tema. Det ble både fra STFK 

og AtB klart sagt fra at kaia slik den er i dag ikke vil bli anløpt av ny hurtigbåt. De antydet 



også at et tilskudd fra fylkeskommunen på 50% av kostnaden for ny kai vil være uaktuelt, så 

lenge det ikke er fastboende på øya. Det er også lite sannsynlig med et tilskudd til en 

alternativ løsning med betong flytekai. Det må derfor påregnes at skal Sauøya opprettholdes 

som anløpsted så må kommunen evt. private fullt ut bekoste en slik utbygging. 

Uansett må kommunen snarest foreta en vurdering om permanent stenging av dagens kai av 

sikkerhetshensyn. Dette betyr at Suaøya vil være uten båtanløp når ny hurtigbåt settes inn i 

rute. Uansett vil man ikke kunne ha en løsning klar for Sauøya før tidligst om 1 år. 

 

Rådmannen er imidlertid svært betenkt over en opprusting/utbygging av ny kai enten ved fast 

kai eller flytekai til den kostnad som er beregnet. Det er i likhet med Inntian ikke fastboende 

på Sauøya og anløpet til Inntian ble også nedlagt, da den siste fastboende flyttet fra øya. Det 

er i likhet med Sauøya et betydelig antall ferierende på Inntian uten at dette har medført noe 

fast anløp av offentlige kommunikasjoner. Rådmannen vil derfor tilrå at kommunen vurderer 

sikkerheten ved dagens kai på Sauøya og at denne stenges permanent dersom en slik 

vurdering medfører at risikoen for å ferdes på kaia er så stor at den medfører fare for 

sammenrasing. Videre vil rådmannen tilrå at dersom ikke det gis tilskudd fra STFK på 50% 

til bygging av betong flytekai som fremtidig anløp av hurtigbåt, så legges Sauøya ned som 

anløpssted for offentlig kommunikasjon. En løsning med flytekai må selvsagt avklares 

nærmere i forhold til vær og dybdeforhold. Rådmannen vil derfor ikke tilrå at det bygges ny 

kai til en kostnad på kr. 12,5 mill, men at flytekai velges dersom dette er mulig. 

 

Det må snarest avklares fremdriften i forhold til opprusting av kaianleggene og hvilke 

tilskudd STFK vil gi og hva som vil ligge i en leieavtale av ytterligere 

kaiavgifter/anløpsavgifter for å dekke kommunens egne utgifter til opprustingen. Det må 

også snarest gjennomføres forhandlinger med de private kaieierne om evt. leieavtale eller 

overtakelse av kaianleggene. En utbedring av kaiene vil ikke under noen omstendighet være 

ferdig til nye båter settes inn i rute. Dette er også STFK og AtB fullt klar over. 

 

Så snart det økonomiske er avklart mellom kommunen og STFK/AtB så igangsettes 

detaljprosjektering og anbudsinnhenting for arbeidet med de aktuelle kaier. 

 

…Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering over denne linja  

 

 

 





























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/4    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KJØPEKONTRAKT - EIENDOMMENE GNR. 21, BNR. 62 OG 182  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommunestyre godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten for erverv av eiendommene 

Gnr. 21, bnr. 62 og 182 på Sistranda. Kjøpesummen inklusive omkostninger for tinglysing av 

skjøte dekkes over budsjettpost 0.2800.5500.325.551320 – Sistranda sentrum – Innløsning. 

 

 

Vedlegg: 
 

Forslag til kjøpekontrakt 

Boligsalgsrapport, datert 30.10.2013 

Kart i målestokk 1:1000 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

Annhild og Harald Ervik eier eiendommene Gnr. 21, bnr. 62 og 182 på østsiden av Fv. 714 

på Sistranda. De ønsker nå å selge eiendommene og har tilbudt eiendommen til kommunene. 

 

Vurdering: 
 

De to eiendommene består av en boligeiendom m/garasje samt en ubebygd eiendom som 

strekker seg ned mot sjøen, men har ingen strandlinje. Det er avholdt takst på eiendommen 

og markedsverdien er i taksten angitt til kr. 2.050.000,-. Tilbudet fra eierne og vedlagte 

kjøpekontrakt baserer seg på denne markedsverdien. 

 

Eiendommen som tilbys ligger i området som i kommuneplanen for Sistranda er avsatt til 

sentrumsformål og ved en utbygging i samsvar med dette formålet, må derfor både bnr. 62 og 

bnr. 182 innløses. Eiendommen kan imidlertid bestå som boligeiendom inntil en slik 

utbygging er aktuell. Boligen kan derfor utleies til boligformål fra den dag kommunen 

overtar. 

 



Foreløpig er det ikke aktuelle utbyggere for området sør for nytt kulturhus/videregående 

skole, men det vil uansett være interessant for kommunen å sikre seg arealer så lenge 

området planmessig er avklart for sentrumsfunksjoner. Den tilbudte innløsningssummen er i 

samsvar med antatt markedsverdi og virker ikke urimelig i forhold til innløsningssummen 

som ble betalt for de to andre boligeiendommen i område. Eiendommen er forholdsvis stor 

som boligeiendom. 

 

Rådmannen vil tilrå at vedlagte kjøpekontrakt godkjennes og at boligen utleies som 

tjenestebolig så snart eiendommen er overtatt av kommunen. 

 

 

 

 

 











































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/19    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KJØP AV NY BRANNBIL  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Kommunestyret viser til situasjonen som er oppstått som følge av at en av brannbilene ved 

hovedbrannstasjonen er vraket. 

For at man skal få beredskapen opp på tilfredsstillende nivå i forhold til godkjent 

brannordning, utlyses det anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart som 

mulig. Det er en forutsetning at ny brannbil i utgangspunktet kan plasseres i eksisterende 

garasje. Dersom man ut fra innkomne anbud innstiller på kjøp av en brannbil som ikke 

tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem for formannskapet før endelig antakelse av 

anbud. 

 

Videre gis rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for 

oppdekning av beredskapen frem til ny bil er på plass. 

 

De nye bilene, samt leie/kjøp av brukt bil i en overgangsfase, finansieres ved låneopptak og 

forsikringsoppgjøret for den vrakete bilen. Total bevilgning begrenses til kr. 2,5 mill 

inkludert forsikringsoppgjøret. 

 

 

Vedlegg: 
Ingen 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

Ved utrykning til bilbrann natt til søndag 5. januar foretok man utrykning fra Sistranda 

brannstasjon. Under utrykningen ble bil 2 vraket som følge av utforkjøring på Fv. 716 i 

Strømøybotn. Heldigvis ble det ikke alvorlig personskade, men bilen er så skadet at den vil 

bli vraket. Saken er meldt til kommunens forsikringsselskap, men det er foreløpig ikke 

foretatt taksering, slik at vi ikke vet noen erstatningssum.  

 

Vurdering: 



 
Bilen som nå er vraket er en AMC Jeep fra 1982. Bilen ble kjøpt ny og var den eneste bilen 

ved hovedstasjonen frem til 2000, da kommunen kjøpte en brukt mannskapsbil fra Oslo 

brannvesen. Denne ble kjøpt i forbindelse med Frøyatunnelen som ble åpnet og kostnadene 

ble dekket av de midler kommunen mottok fra Statens Vegevesen i forbindelse med den økte 

beredskapen som følge av tunnelen. Denne bilen er fra 1986 og nærmer seg også en alder 

hvor den bør utrangeres. 

 

Frøya Brann og redning er nå i en situasjon hvor man er avhengig av private redningsbiler for 

å kunne foreta hurtigfrigjøring ved bilulykker og fastklemte personer. I tillegg ligger alt 

utstyr som var på den vrakete bilen nå på en henger som må tas med av mannskapet ved bruk 

av deres egne private biler. Vi er derfor i en situasjon hvor beredskapen baserer seg på 

nødløsninger og som ikke kan gå over lang tid. 

 

Brannsjefen har igangsatt arbeid med å få leid inn bil, men markedet for dette er begrenset til 

større mannskapsbiler og som ikke vil gå inn i garasjen hvor AMC-jeepen har vært plassert, 

dette med bakgrunn i både høyde på port og lengde av garasje. Det er imidlertid tatt kontakt 

med utleier om andre muligheter på Siholmen og vi går ut fra det gis mulighet for 

garasjeplass. Denne må imidlertid tilpasses slik at bilen kan stå frostfritt. Her vil det bli lagt 

opp til rimelige og midlertidige løsninger. Vi har nå tilbud både på leie av bil(1985-modell) 

og faktisk også kjøp av denne bilen. Det vil bli tatt stilling til dette i løpet av kort tid, slik at 

vi i en overgangsfase opprettholder beredskapen. 

 

I økonomiplanen er det for 2016 avsatt 2,5 mill til innkjøp av ny brannbil og vaktbil. 

Vaktbilen som benyttes i dag ble overtatt fra Vannverket og er 10 år gammel. Denne bilen 

har det nå begynt å påløpe betydelig vedlikeholdsutgifter og bilen er kostbar i drift. I 

budsjettet er det avsatt midler til leasing av bil og som inntil nå er blitt brukt til dekning av 

kjøpesummen for bilen som ble overtatt fra vannverket. Denne bevilgningen er på  

kr. 56.000,- ekskl. mva og som muligens må økes noe i forhold til leasing eller kjøp av ny 

vaktbil. 

 

Ved dagens brannstasjon vil en ertstatning for bil 2 være en mindre bil som «fremskutt 

enhet», men som selvsagt vil bli utrustet med pumpe og evt. alt av redningsutstyr i 

forbindelse med trafikkulykker. Slik det har vært hittil så har vi på grunn av plassmangel i 

bilene hatt noe utstyr i vaktbilen, noe som da kan unngås ved at ny bil innredes på en mere 

effektiv måte. Det vil imidlertid være en klar begrensning i størrelse for denne bilen pga. 

høyde av porten, men en «fremskutt enhet» som ny bil, vil være av en type som sannsynligvis 

kan benytte denne garasjeplassen. Tilbudet av brukte biler av denne typen er imidlertid svært 

begrenset, da dette er biltyper/oppbygginger som er av nyere dato. 

 

En bil som ovenfor beskrevet vil beløpe seg til 1,5 – 1,8mill alt etter hvilke utstyr som blir 

aktuelt på bilen. Bilen vil bli oppbygd slik at totalvekten er på inntil 7,5 tonn og kan derfor 

kjøres med C1-sertifikat. Den vil også ha plass til 3 røydykkere i tillegg til de 4 røykdykkerne 

som er på bil 1 ved Sistranda brannstasjon. Vi vil derfor kunne redusere bruken av privatbiler 

under utrykning. 

 

For vaktbilen vil det også bli vurdert en godkjenning som røydykkerbil, dette for å få 

avgiftsfritak og dermed få en rimeligere løsning. 

 



Innkjøp av både ny brannbil og vaktbil må selvsagt utlyses på anbud i DOFFIN-basen. Slike 

biler må oppbygges spesielt(unntatt muligens vaktbilen) noe som medfører at det vil 

minimum ta 1 år fra vi utlyser anbud på brannbil til vi faktisk har denne på plass. Dette er 

erfaringstall innhentet fra andre brannvesen. En ny brannbil vil sannsynligvis ikke være på 

plass før tidlig i 2015, men mer om leveringstid vil selvsagt ikke være kalrt før anbud er 

utlyst og kontrakt inngått.  

 

Det må derfor understrekes at i en overgangsfase må det enten leies eller kjøpes en brukt 

brannbil. Denne kan da selvsagt selges i ettertid evt. at den kan benyttes ved bistasjonen på 

Nordskaget. Da må det imidlertid være en forutsetning at bilen fremdeles er i god stand og 

ikke minst at den har tankkapasitet(2000 liter) som er betingelsen for å kunne yte 

røykdykkerinnsats. Denne avgjørelsen vil imidlertid bli tatt i nærmeste fremtid, så snart vi 

har fått avklart hvilke brukte biler som tilbys og ikke minst at vi har garasjeplass.  

 

Fra rådmannens side vil det uansett være et tilbakeskritt i beredskapen dersom man nå ikke 

velger å kjøpe en ny bil for å erstatte bil 2 ved Sistranda brannstasjon. Dette er ikke minst 

viktig sett i forhold til sikkerheten for mannskapet under utrykning, samt at vi får en bil som 

vil være rimelig i drift(mindre vedlikehold) og har en oppbygning som betyr at alt utstyr kan 

plasseres på bil 1 og 2 og på denne måten unngår at utstyr plasseres i vaktbilen. I tillegg må 

nevnes at bil 1 også vil passere alderen for betegnelsen «veteranbil» i 2016(30 år). 

 

Rådmannen vil tilrå at det nå utlyses anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart 

som mulig. Bilene finansieres ved låneopptak og forsikringsoppgjøret for den vrakete bilen. 

Total bevilgning begrenses til kr. 2,5 mill inkludert forsikringsoppgjøret. 

Videre er det en forutsetning at ny brannbil i utgangspunket kan plasseres i eksisterende 

garasje. Dersom man ut fra innkomne anbud innstiller på kjøp av en brannbil som ikke 

tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem for formannskapet før endelig antakelse av 

anbud. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for oppdekning av 

beredskapen frem til ny bil er på plass. Det forutsettes at leie/kjøp dekkes innen samme 

bevilgning som ovenfor nevnt. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 13/595    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ODA FRA HAVET - SØKNAD OM STØTTE  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommune ser meget positivt på initiativet med å skape et spel på Mausund og 
innvilger Vidar Oskarson kr. 100 000 i engangstilskudd for å sette opp ”Oda fra 
havet”. Tilskuddet belastes reserverte tilleggsbevillgninger. 
 

 

Vedlegg: 
 

Søknad dat 11.05.13 

 

Saksopplysninger:   
 

Søknaden om støtte til det historiske spelet ”Oda fra havet” ble behandlet av formannskapet i 

sak 94/13. Formannskapet fattet da følgende vedtak: 

 

”Formannskapet ber om en sak som omhandler Frøya kommunes strategi i forhold til 
spel på Frøya.  
Vi har nå tre ulike spel som synes å ha et potensial, og det blir viktig å se på de tre i en 
sammenheng. 
Søknaden ad støtte til oppsetning av Oda fra havet utsettes til denne saken er 
behandlet.” 
 
Oda fra havet er et forsøk på å få oppført et historisk spel på Frøya annethvert år fra 2014. 

Spelet er basert på tre bøker, ”Folket fra Spåhålet” med handling hentet fra Mausund skrevet 

av Vidar Oskarson som også har tatt initiativet til det nye spelet. 

 

Vidar Oskarson har fått med seg en erfaren kunstner, Marte Hellem fra Verdal som både 

bidrar med manus og egenproduserte sanger og melodier. 

 
Spelet var først planlagt oppført i forbindelse med åpningen av nytt kulturhus, men på grunn 

av endringer når det gjelder åpningsdato ble spelet bestemt flyttet til Mausund og vil ha 

premiere fredag 27-juni 2014 med 2-3 oppsetninger påfølgende lørdag og søndag. 

 



Etter planene ønsker initiativtakerne å blande lokale og profesjonelle kunstnere etter samme 

modell som brukes i spellet om ”Heilag Olav” og i ”Maren” på Hitra. 

 

Gjengen bak ”Oda fra havet” søker Frøya kommune om et engangstilskudd på kr. 100 000 

som er tenkt brukt til etablering av spelet.  

 

Rådmannen har sammen med flere sentrale aktører gjennomført et møte der en samlet 

strategi på spel ble diskutert. Av ulike omstendigheter lot ikke dette møtet seg gjennomføre 

før 4.1.2014. De frammøtte var alle interesserte i å fortsette diskusjonene rundt spel på Frøya 

men mente at dette var en sak vi måtte bruke tid på.  

Anbefalinger fra møtet var følgende: De frammøtte som alle er engasjert i spel på Frøya ba 

om at søknaden fra Vidar Oskarson ble behandlet uavhengig av en prosess rundt fremtidig 

spelstrategi. De fremmøtte ba videre om at det innen kort tid blir innkalt til et møte der også 

administrativ og politisk ledelse deltar for å klargjøre hva kommunen vil med spel på frøya i 

fremtiden. 

 

Vurdering: 
 

Rådmannen har gått gjennom Vidar Oskarsons konsept ”Oda fra havet” og mener dette er et 

flott utgangspunkt for et kvalitetsspel på Frøya. Rådmannen finner det spesielt spennende at 

spelet settes opp på Mausund der handlingen til Oskarsons trilogi er hentet fra. 

 

Vidar Oskarson har alliert seg med Marte Hallem og Arnstein Langåssve som har det 

kunstneriske ansvaret, oppsett av manus, musikk og selve gjennomføringen av spelet 

Begge har god erfaring fra spelmiljøet i Verdal og er aktive i miljøet på Stiklestad. 

Rådmannen mener at disse medarbeiderne vil kunne tilføre frøyasamfunnet verdifull 

kompetanse på spel uavhengig av hvilke spel vi vil se oppført på Frøya i fremtiden. 

 

Frøya er i den situasjonen at vi har flere meget gode spel som tar utgangspunkt i historien og 

i kystkulturen. Rådmannen er ikke redd for at vi har for mange spel, dette er et 

luksusproblem som mange kommuner kan misunne oss. Rådmannen tror det er plass for alle 

og at vi gjennom en videre diskusjon vil finne en strategi som setter Frøya på kartet når det 

gjelder spel.  

 

Rådmannen er enig med gruppa som diskuterte fremtidig spelstrategi i at søknaden fra Vidar 

Oskarson og er positiv til at Frøya kommune støtter dette spelet økonomisk. 

 

 

 

 

 























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/23    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

BAUTA PÅ TITRAN - RENOVERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommune bevilger kr. 297 000 til renovering av bautaen på Titran. Kostnadene 
dekkes ved bruk av ubundet investeringsfond kto. 253080010.  Rådmannen oppfordres 
videre å søke andre offentlige instanser samt private om å bidra til at minnesmerket 
fremstår i god stand. 
 

 

 

Vedlegg: 
 

Brev fra Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider datert 07.01.14. 

 

Saksopplysninger:   
 

Etter oppslag i media samt henvendelser fra beboere på Titran ble Frøya kommune kjent at 

bautaen til minne om Titranulykken var i dårlig forfatning og hadde et sterkt behov for 

renovering.  

 

Det ble da tatt kontakt med kirkekontoret for å høre om de hadde kjennskap til saken. Det ble 

opplyst at Frøya kirkelige fellesråd hadde mottatt et tilbud på renovering i forbindelse med 

markeringen av 100 års jubileet for Titran kapell i 2012. Dette tilbudet beløp seg på kr. 

80 000 eks.moms. Metoden besto i syrevask og sandblåsing, fellesrådet takket nei på grunn 

av manglende midler. 

 

Forøvrig bør det bemerkes at grunneierforholdene rundt kapell og bauta er uklare og bør 

avklares og at grenseforholdene avklares ved en offentlig oppmålingsforretning (klarlegging 

av grenser). 

 

Rådmannen fikk kopi av fellesrådets tilbud på renovering, men valgte å ta kontakt med 

Fylkesarkiolog Kristian Pettersen i fylkeskommunen for å høre om han hadde erfaringer fra 

lignende tilfeller. Det ble derfra anbefalt å ta kontakt med Vitenskapsmuseet som tidligere 

hadde bistått fylkeskommunen i renovering av to bautaer. 

 

 

 

 

Det ble tatt kontakt med Vitenskapsmuseet konserveringslaboratoriet ved Seksjon for 

arkeologi som ba om bilder av bautaen og moseangrepene. Dette ble gjort og samtidig 



opplyst steinart. Samtidig ble det antydet at syrevask og sandblåsing virket dramatisk og 

kunne forverre problemene med forvitring fremover. 

 

Det ble videre anbefalt å ta kontakt med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) 

v/fagleder da det var der ekspertisen innen steinhugging og steinkonservering i Norge lå. 

 

Fagleder ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider var også skeptisk til tidligere 

foreslåtte metode men var positiv til å se på saken og 28. november kom to personer til 

Titran på befaring. På bakgrunn av befaringen mottok kommunen en tilstandsvurdering 

datert 6.12.2103.  

 

Rådmannen tok da umiddelbart kontakt med NDR og ba om en kostnadsberegning om de 

hadde mulighet til å ta oppdraget. Det viser seg at arbeidene er omfattende og at det vil ta 

inntil 360 timer til å utføre jobben, da fordelt på to personer. 

 

Kostnadsoverslag for restaurering av bautaen på Titran ble mottatt 7.1.2014 og viser en total 

kostnad på kr. 297 000. NDR er i utgangspunktet interessert i å utføre dette arbeidet, men tar 

forbehold om kapasitet til å utføre oppgaven kommende sommer. 

 

Rådmannen har i forbindelse med finansiering av arbeidene også vært i kontakt med Sør-

Trøndelag Fiskarlag og de stiller seg positive til å bidra i arbeidet og oppfordrer rådmannen 

til å sende søknad om bidrag. 

 

Vurdering: 
 

Den 17. juni 1949 ble det 5 meter høye monumentet reist på Titran til minne om 142 fiskere 

fra hele Midt-Norge som omkom natt til 14. oktober 1899. 

Dagen etter markeringen skrev avisen Nidaros at avdukingen var en gripende høytidelighet 

der ca 5000 mennesker fra hele kysten var samlet. 

 

Bautaen er laget av den kjente billedhuggeren Kristofer Leirdal. 

 

Rådmannen viser til rapporten fra NDR som viser at behovet for renovering av bautaen er 

nødvendig og bør gjennomføres så snart som mulig. Selv om eiendomsforholdene er uklare 

mener rådmannen at kommunen har et ansvar for at minnesmerker og bautaer holdes i hevd 

og anbefaler derfor at Frøya kommune tar kostnaden og søker andre samarbeidspartnere i 

forhold til medfinansiering i ettertid. 

 

Bautaen på Titran har stor betydning for stedet, kommunen og hele kysten og derfor bør dette 

arbeidet komme i gang så raskt som mulig. Frøya kommune har allerede sendt forespørsel til 

NDR om når arbeidene eventuelt kan igangsettes, men dette er ikke avklart enda.  

 

Det kan her nevnes at til høsten er det 115 år siden den tragiske ulykka utenfor fiskeværet. 

 

 

 

 























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/18    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

SPILLEMIDLER 2013 - PRIORITERINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunes prioriteringer av spillemiddelsøknader 2013 – ordinære anlegg: 

 

1. Mausund svømmehall – rehabilitering 

2. Frøya Idrettspark – løpebaner 

3. NMK Frøya – klubbhus/tribuner 

 

 

Vedlegg: 
 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 
Søknadene sendes Frøya kommune elektronisk som kontrollerer disse og videresender dem til Sør-Trøndelag 

fylkeskommune. Det er fylket som foretar den endelige prioriteringen for hele Sør-Trøndelag etter fastsatte 

kriterier og sentrale føringer.  

 

Kommunen har i 2014 mottatt tre søknader, alle i kategorien ordinære anlegg. 

 

Administrasjonens forslag er i tråd med vedtak fattet i Frøya Idrettsråd 15.11.2012. Alle de tre søknadene er 

gjentatte søknader fra 2012 og prioriteringen er den samme som for 2013. 

 

Alle prosjektene det søkes om er innarbeidet i ”Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 

anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-2017. Dette er en forutsetning for eventuell tildeling. 

 

Alle de tre søknadene ble godkjent av fylket i 2013, men fikk ikke full støtte. Det kan legges til at 

gjennomsnittstiden for å få spillemidler er nærmere 4 år. Pr. i dag greier ikke fylkestildelingen å dekke mer enn 

ca 20 % av søknadsmassen og restansene er store. 

 

Når det gjelder Mausund svømmehall ble halvparten av omsøkt beløp innvilget i 2013, men søknaden må 

fremmes på nytt for å få utbetalt den resterende delen. 

 

Vurdering: 
 



Søknaden for midler til rehabilitering av Mausund svømmehall er fremmet siden 2011, men fikk ikke midler før 

i 2013. På grunn av tilskuddsbeløpets størrelse ble halvparten innvilget i 2013, resten vil komme i 2014. Men 

søknaden må fremmes på nytt. 

 

Søknaden fra Nabeita IL gjelder midler til fullføring av løpebaner ved Frøya Idrettspark på Nabeita. Søknaden 

ble også fremmet og godkjent i 2013 men fikk ikke tildelt midler da. Søknaden fremmes på nytt. 

 

NMK Frøya har med stor støtte fra lokalt næringsliv greid å finansiere nytt klubbhus og verksted. 

Spillemiddelsøknaden ble også fremmet i 2013 og godkjent da. Prosjektet nådde ikke opp på prioriteringslisten 

i fylket da og fremmes derfor på nytt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 13/1440    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HEDLEY IVERSEN  
 

 

Innstilling: 
 

Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 

 

Vedlegg: 
 

Søknad fra Hedley Iversen datert 13.12.13. 

Medlemmer og varamedlemmer til Kommunestyret per d.d. 

Valgte kandidater og varamedlemmer fra Ap ved valget i 2011. 

Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for forvaltning per d.d. 

Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for drift per d.d. 

Medlemmer og varamedlemmer til Overskattetakstnemnda per d.d. 

 

Saksopplysninger:   
 

Repr. Hedley Iversen søker om varig fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut 

perioden fram til høsten 2015 med bakgrunn i helsemessige årsaker:   

• Fast medlem i kommunestyret. 

• Fast medlem i Overskattetakstnemnda. 

• 3. varamedlem i formannskapet. 

• 1. varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning. 

• 4. varamedlem i Hovedutvalg for drift. 

•  

Repr. Iversen har hatt permisjon fra 30.05.13 fram til d.d. 

 

Vurdering: 
 

Dersom repr. Hedley Iversen får innvilget varig fritak vil: 

 

• Torill Pettersen tre inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden. 

 



Flg. nyvalg må foretas dersom Hedley Iversen innvilges permisjon: 
 

• Valg på siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre ut perioden 

• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre ut perioden 

• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre ut perioden 

• Det må foretas nyvalg til Overskattetakstnemnda hvor Vivian Dolen Sørdal er 

personlig vara for Hedley Iversen. 

 

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon: 

 

”Kommunestyret kan etter søknad om fritak, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet.”  

 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  

 

”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.” 

 

Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 

Vurdering: 
 
Kommunestyret gjorde flg. vedtak da de behandlet permisjonen til repr. Hedley Iversen i 

mai 2013, sak 59/13: 

 

”Representanten Hedley Iversen innvilges fritak for alle sine politiske verv fra dd og ut 2013 

 

Dette medføler følgende endringer i ulike råd og utvalg: 

 

Torill M. Pettersen blir fast medlem i kommunestyret. 

Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges: Eli Ann Karlsen. 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges: Torill M. Pettersen. 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges: Kristin R. Storø. 

Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken. 

 

Vedtatt med 17 mot 5 stemmer avgitt fra Venstre.” 

 

Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 

 

 

 

 

















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/11    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Det vil bli gitt en orientering om framdriften for Nordskag oppvekstsenter. 
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