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MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende mandat for arbeidsgruppe vedr. Helhetlig idrettspark vedtas: 
 

• Teknisk etat legger oppdraget ut på Doffin for å sikre god kompetanse i utredningen. 
• Frøya Idrettsråd skal bistå når teknisk etat vurderer innkomne tilbud om prosjektering. 
• Frøya Idrettsråd sørger for at idrettsmiljøet på Frøya involveres i arbeidet. 
• Frøya Idrettsråd orienterer skolen om arbeidet, planer og fremdrift. 
• Frøya Idrettsråd sørger for deltakelse fra arbeidsinnvandrermiljøet samt fra private aktører. 
• Frøya Idrettsråd holder rådmannen orientert om fremdriften. 
• Frøya Idrettsråd skal i samarbeid med administrasjonen sørge for at et forprosjekt er klart i 

løpet av mai 2014.  
• Kultursjef og teknisk sjef innkalles til møtene i gruppa for å sikre at arbeidet er i tråd med den 

politisk bestilling samt kvalitetssikrer utredningsarbeidet. 
 
Saksopplysninger:   
 
I sak 130/13 ”Budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram for 2014-2017” vedtok kommunestyret 
følgende. 
 
Med idrettsrådets anleggsplan som utgangspunkt bevilges kr. 250 000 til et forprosjekt for Golan. 
Forprosjektet skal danne grunnlag for bla søknad om spillemidler. Forprosjektet skal være klart inne 
1.4.2014. 
 
Samtidig skal det nedsettes en gruppe som ser på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark 
knyttet til Frøyahallen og skolen. 
Gruppa består av: 
Representanter for de største idrettene på Frøya utpekt av idrettsrådet, en representant for 
arbeidsinnvandrere og en representant for private aktører (Max Trim AS). 
Administrasjonen stiller med sekretær for gruppa. Det forventes at arbeidet i gruppa gjennomføres i 
løpet av 1. halvår 2014. Forslag til mandat utarbeides av administrasjonen og godkjennes av 
formannskapet i januar. 
 
Administrasjonen startet arbeidet tidlig i januar og avklarte tidlig at teknisk etat ikke hadde kapasitet til å 
gjennomføre utredningen. Etter samtaler med teknisk sjef kom vi fram til at avsatt beløp på kr. 250 000 ville 
dekke en utredning av begge prosjektene. Teknisk etat vil bistå med å legge oppdraget ut på Doffin for å få et 
best mulig grunnlag for innleiing av kompetanse på utredning av idrettsanlegg selv om beløpet ligger under 
absolutt grense for denne fremgangsmåten. 
 
Frøya Idrettsråd (FI) hadde møte 22.1.2014 der også teknisk sjef deltok. FI var enig i administrasjonens 
vurderinger og ønsket en samlet prosjektering av Golan og helhetlig idrettspark. Teknisk sjef ønsket en mest 
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mulig konkret bestilling fra FI før oppdraget ble utlyst. FI nedsatte en mindre gruppe som leverte sin bestilling 
4.2.2014. Bestillingen er oversendt teknisk etat som opplyser at utlysning vil bli foretatt i uke 9. 
 
En utlysning bør ligge ut minimum 14 dager med påfølgende utvelgelse av leverandør. Teknisk etat mener det 
bør være mulig å ha en prosjektbeskrivelse klar ultimo mai. 
Det vil da være mulig å legge utredning av begge prosjektene frem for politisk behandling i løpet av første 
halvår 2014. Fristen på utredningen vedrørende Golan var satt til 1.4.2014, denne blir vanskelig å overholde. 
Her kan det legges til at fristen for å søke om spillemidler for dette året ikke er før 15.1.2015. 
 
Det kan også legges til at begge disse prosjektene allerede ligger inne i ”Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, 
friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-2017”, noe som er en forutsetning for tildeling av 
spillemidler.  
 
Spillemidler kan tidligst forventes i 2015, men fremlegger utbygger en søknad som godkjennes av 
fylkeskommunen kan eventuelle prosjekter igangsettes ved forskuttering av utbygger selv. Dette var for øvrig 
tilfelle ved Mausund svømmehall. 
 
Vurdering: 
 
Kommunestyrets bevilgning til prosjektering med sikte på å utvikle idrettsanlegg i sentrum er meget positivt 
mottatt av Frøya Idrettsråd og det store idrettsmiljøet i kommunen. I et folkehelseperspektiv er dette et viktig 
arbeid. 
 
Rådmannen mener Frøya Idrettsråd bør være sentral i denne utredning og foreslår at FI fungerer som 
arbeidsgruppe under utredningen av begge prosjektene, da komplettert med en representant for 
arbeidsinnvandrerne hentet fra idrettsmiljøet samt representant fra private aktører. Max Trim AS var for øvrig 
representert i utarbeidelse av bestilling til teknisk etat. 
 
Rådmannen foreslår følgende mandat for arbeidsgruppa: 

• Teknisk etat legger oppdraget ut på Doffin for å sikre god kompetanse i utredningen 
• Frøya Idrettsråd skal bistå når teknisk etat vurderer innkomne tilbud om prosjektering. 
• Frøya Idrettsråd sørger for at idrettsmiljøet på Frøya involveres i arbeidet. 
• Frøya Idrettsråd orienterer skolen om arbeidet, planer og fremdrift. 
• Frøya Idrettsråd sørger for deltakelse fra arbeidsinnvandrermiljøet samt fra private aktører. 
• Frøya Idrettsråd holder rådmannen orientert om fremdriften. 
• Frøya Idrettsråd skal i samarbeid med administrasjonen sørge for at et forprosjekt er klart i løpet av mai 

2014.  
• Kultursjef og teknisk sjef innkalles til møtene i gruppen for å sikre at arbeidet er i tråd med politisk 

bestilling samt kvalitetssikre utredningsarbeidet. 
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