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FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
18.06.2015 

Arkivsaksnr: 
15/881 

Sak nr: 
51/15 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
51/15 Kommunestyret 18.06.2015 
 
 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 28.05.15  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 28.05.15 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 28.05.15 
 
 
 



Saknr: 52/15 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
18.06.2015 

Arkivsaksnr: 
15/890 

Sak nr: 
52/15 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
52/15 Kommunestyret 18.06.2015 
 
 
REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 

1. Interkommunal kystsoneplan (sendes som egen fil) 
2. Møteprotokoll fra Revisjon Midt-Norge IKS 
3. Møteprotokoll fra Trønderenergi 
4. Møteprotokoll fra KonSek 
5. Møteprotokoll fra Representantskapsmøte IKA Trøndelag IKS 
6. Ref. vedtak i FSK 02.06.15 Avlastningsenhet for 4 barn 
7. Ref. vedtak i FSK 02.06.15 Boligbruker MOA 
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FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
18.06.2015 

Arkivsaksnr: 
15/796 

Sak nr: 
53/15 

Saksbehandler: 
Zivile Mickuniene 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
80/15 Formannskapet 02.06.2015 
53/15 Kommunestyret 18.06.2015 
 
 
GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014  
 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Årsberetning og regnskap for 2014 godkjennes som framlagt. 
  
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsberetning og regnskap for 2014 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Årsberetning 2014 
Årsregnskap 2014  
Revisors beretning/uttalelse til årsregnskapet. 
Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes regnskap for 2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Årsregnskapet for 2014 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består 
årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å 
framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette. 
Det kommunale regnskap består av både investerings og driftsregnskap. Regnskapet viser kr. 179.647.484,17 til 
investeringer i anleggsmidler og kr. 245.815.282,16 til fordeling drift. 
Investeringsregnskapet legges fram med et mindreforbruk på kr. 23.733.351,54 og driftsregnskapet med et 
mindreforbruk på kr. 275.152,13 
Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. 
Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar 
kommer frem i årsberetnings punkt.2 . 
Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av regnskapssjef og rådmann. 
Denne er sammen med årsregnskapet oversendt revisor til behandling. De samme dokumenter med tillegg av 
revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 20.05.2015 
Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og kommunestyret for 
endelig godkjenning. 
 
Vurdering: 
 
Da regnskap og årsberetning for 2014 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, 
og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling p. 31.12.2014, legges dette fram til behandling. 
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Kommunestyret Møtebok 
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15/797 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
81/15 Formannskapet 02.06.2015 
54/15 Kommunestyret 18.06.2015 
 
 
DISPONERING AV OVERSKUDD FRA DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET 2014  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
I forbindelse med disponering av årets regnskapsmessige mindre forbruk gjøres følgende budsjettmessige 
endringer: 
 

Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 ( 275.152,13) 

Avs. t.Disposisjonsfond   15400.9000.880 275.152,13 

       

Disp. av mindreforbruk invest.regnskapet 09300.9000.880 (23.733.351,54) 

Avs. til investeringsfond 05480.9000.880 23.733.351,54 
 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
I forbindelse med disponering av årets regnskapsmessige mindre forbruk gjøres følgende budsjettmessige 
endringer: 
 

Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 ( 275.152,13) 

Avs. t.Disposisjonsfond   15400.9000.880 275.152,13 

       

Disp. av mindreforbruk invest.regnskapet 09300.9000.880 (23.733.351,54) 

Avs. til investeringsfond 05480.9000.880 23.733.351,54 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
 
Regnskapet for 2014 viser et Driftsregnskap med mindre forbruk på kr. 275.152,13. I årets resultat inngår 
inntektsført premieavvik med kr.  9.107.244,- som skal dekkes inn i 2015. Uten premieavviket ville vi hatt et 
regnskapsmessig merforbruk på kr. 8.832.092,-. 
Investeringsregnskapet viser mindre forbruk på kr. 23.733.351,54. Dette består av udisponerte midler fra 
Fiskeridirektoratet ifm tildeling av tillatelser til lakseoppdrett – tildelingsrunden 2013 på kr. 21.406.000,00 og 
tippemidler utbetalt til svømmehall i Mausund på kr. 2.327.351,54.  
 
Vurdering: 
 
Ut fra foreliggende saksopplysninger vurderes det slik at Frøya kommune setter av overskudd fra 
driftsregnskapet på kr. 275.152,13 til Disposisjonsfond og overskudd fra investeringsregnskapet på kr. 
23.733.351,54 til investeringsfond. 
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55/15 Kommunestyret 18.06.2015 
 
 
BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDJETTET 2015  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Saken ettersendes.
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INNDEKNING AV PREMIEAVVIK FRA REGNSKAP 2014  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Premieavvik fra 2014 foreslås inndekket ved følgende budsjettmessige endringer: 
 
10907.1101.171 Premieavvik KLP +  Kr.   9.433.937,- 
10997.1101.171 Arb.giv.avg. premieavvik KLP +  ”         481.131,- 
10908.1101.171 Premieavvik SPK -   ”         768.624,- 
10998.1101.171 Arb.giv.avg. premieavvik SPK -   ”           39.200,- 
19400.1101.171 Bruk av disposisjonsfond -   Kr.  9.107.244,- 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Premieavvik fra 2014 foreslås inndekket ved følgende budsjettmessige endringer: 
 
10907.1101.171 Premieavvik KLP +  Kr.   9.433.937,- 
10997.1101.171 Arb.giv.avg. premieavvik KLP +  ”         481.131,- 
10908.1101.171 Premieavvik SPK -   ”         768.624,- 
10998.1101.171 Arb.giv.avg. premieavvik SPK -   ”           39.200,- 
19400.1101.171 Bruk av disposisjonsfond -   Kr.  9.107.244,- 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
Regnskapet for 2014 er avsluttet med et netto premieavvik på kr. 9.107.244,-. Dette fremkommer ut fra følgende 
forhold: 
 
21955001 Premieavvik KLP + Kr.   9.433.937,- 
21964001 Arb.giv.avg. premieavvik KLP + ”         481.131,- 
23955002 Premieavvik SPK -  ”         768.624,- 
23964002 Arb.giv.avg. premieavvik SPK -  ”           39.200,- 
 Netto avvik + Kr.   9.107.244,- 
 
Frøya kommune har i tidligere vedtak bestemt å dekke inn foregående års premieavvik i år 1 etter 
regnskapsavslutningen. Overskudd fra 2014 er i tidligere sak foreslått overført til disposisjonsfond. 
 
Vurdering: 
 
Fjordårets premieavvik dekkes inn i budsjett for 2015 og foreslås dekket av disposisjonsfond. 
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HELHETLIG IDRETTSPARK  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 16.06.15.  Innstillingen vil bli lagt fram til gruppemøtene. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommunestyre viser til forprosjekt for Helhetlig Idrettspark, utarbeidet av Pir Arkitekter 
og presentert for formannskapet 30.09.2014. Videre vises til FSK-sak 187/14 og 202/14, og til KS-
sak 03/15. 

2. Kommunestyret ber rådmannen stifte et heleid kommunalt aksjeselskap, som skal stå som eier av 
fotballhallen. Selskapet gis navnet Frøya Storhall AS.  

3. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering  og vedtar å garantere 
med selvskyldnergaranti for lån NOK 10.000.000 som Frøya Storhall  tar opp i 
Kommunalbanken til storhall – 11-hall -  ved Sistranda Idrettsplass.  En forutsetning er at 
næringslivet investerer det beløp som er lagt inn i finansieringsplanen. 

4. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. NOK 10.000.000 med tillegg av 10 prosent av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige NOK 10.000.000 + 10 % 

5. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg 
av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

6. Kommunestyret ber rådmannen engasjere byggeleder for Helhetlig Idrettspark. 
7. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av tilrettelegging for 

sjøsport på Sistranda. Frøya kommunestyre vedtar å bevilge inntil kr. 400.000 til prosjektet. 
Dette under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. Bevilgningen tas fra konto for 
- vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

8. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av sti fra Sistranda 
Idrettsplass til «steinalderplassen» vest for Hamarvatnet (Vavika). Frøya kommunestyre bevilger 
kr. 200.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen tas 
fra konto for – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

9. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag for oppgradering/opprusting av 
uteområdene ved skolene på Sistranda, herunder også Frøya VG-skole. Frøya kommunestyre 
bevilger kr. 600.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. 
Bevilgningen tas fra konto for – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

10. Kommunestyret ber rådmannen følge opp skisserte planer for et treningsstudio som en del av 
Frøyahallen. 

11. Kommunestyret ber rådmannen etablere et selskap/en organisasjon som i samarbeid med 
aktuelle partnere skal utvikle og selge «opplevelsespakker» med forskjellige treningsalternativer 
krydret med opplevelser til lands og over/under vann. 

12. Tiltakene i delprosjektene «Marka» og «Sjø- og vannsport» og tiltak i de andre delprosjektene 
som ikke allerede er inne i «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 
anleggsutvikling i Frøya kommune», legges inn. 
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13. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med å involvere Hitra kommune og idretten 
på Hitra i planene for Helhetlig Idrettspark, spesielt når det gjelder storhallen. 

 
Vedlegg: 
 
1. Uttalelse fra Trøndelag fotballkrets 
2. Uttalelse fra Hotell Frøya  
3. Utkast til vedtekter for Frøya Storhall AS 
 
Saksopplysninger:   
 
Det vises til tidligere saksframlegg, som grunnlag for Formannskapets behandling 21.04.15. Ved konstituering 
av kommunestyremøtet 30.april, ba rådmannen om at saka ble utsatt til mai-møtet. Ved konstituering av 
kommunestyremøtet 28.05.15 opplyste rådmannen at saka først ville legges fram for kommunestyret 18.juni, 
begrunnet med at en trengte mer tid for å kunne få skriftlige avtaler med næringslivet og legge fram en 
grundigere utredning om driftskostnader/driftsinntekter. Det er også arbeidet med alternative løsninger for 
eierskap til hallen. Det er fortsatt slik at ikke alt er på plass formelt når det gjelder finansiering. Det tas derfor 
forbehold i alle prosjekter/tiltak om fullfinansiering før arbeid settes i gang. 

Vurdering: 
 
Etter at saka ble utsatt i kommunestyret er det jobbet med informasjon om prosjektet Helhetlig Idrettspark, det er 
avholdt møter med bl.a. idrettsrådet og Trøndelag fotballkrets. Leder for Hitra idrettsråd har deltatt i møte med 
fotballkretsen, sammen med lederen for Frøya idrettsråd og representanter for fotballen på Frøya. Det er også 
berammet åpent informasjonsmøte 11.juni. 

Når det gjelder kostnadsoverslaget for storhallen, så er denne noe endret. Kostnader til tomtekjøp og 
grunnarbeid er redusert med 2 millioner kroner. På den andre siden er det lagt inn kostnader for byggeledelse, 
prosjektering og uforutsette utgifter. Totalsummen er ikke endret. 

Finansieringsoverslaget er ikke endret. Det er lagt inn 2 millioner kroner som «andre offentlige midler». Dette 
kan være såkalte programmidler, som bevilges direkte fra kulturdepartementet etter forslag/innstilling fra 
fotballkretsen. Her har eksempelvis Storhall Karmøy, som nå er under bygging, mottatt 5 millioner kroner. 

Rådmannen har merket seg den diskusjonen som har vært om byggingen av storhall, der det var foreslått et 
kommunalt tilskudd på 10 millioner kroner, tatt av kommunens mottatte tilskudd for grønne konsesjoner. Dette 
er blitt stilt opp mot andre nødvendige kommunale investeringer, eksempelvis rehabilitering av Frøya sykehjem. 
Videre har rådmannen også registrert en viss frykt for at eventuell forskottering av spillemidler ville kunne 
forsinke utbygging av andre idrettsanlegg. Når det gjelder forskottering av spillemidler til Frøyahallen, så er 
dette ivaretatt gjennom det lånet kommunestyret i realiteten har vedtatt for utbyggingen. Her vil mottatte 
spillemidler, programmidler og eventuelle andre bidrag gå til nedbetaling av byggelånet. Når det gjelder det 
kommunale tilskuddet til storhallen, så foreslår rådmannen nå at dette erstattes av et lån mot kommunal garanti, 
gitt at det etableres et kommunalt eierselskap. Når det gjelder driften av storhallen, så er det innhentet 
opplysninger fra sammenlignbare haller. Videre er anslagene for driftsinntekter basert på 50 %, 75 % og 100 % 
utnyttelse av kapasitet. Timeleien er differensiert, der lokale/regionale lag og grupper har en betydelig lavere 
pris enn eksterne lag/grupper. Men også for sistnevnte er prisen satt lav. Leieprisen pr. time i Abrahallen er kr. 
3750,00, for 90 minuttter, mens vi har lagt oss på kr. 2000,00 for 60 minutter. 

Rådmannen vil ellers poengtere at en storhall ikke alene kan brukes til fotballaktiviteter. Selv om fotball vil være 
hovedaktivitet, så er det mulig også å se for seg bruk av hallen i andre idrettssammenhenger. Under turnstevnet 
på Frøya 5.-7. var det en stund frykt for at oppvisningen på Glan måtet flytte innendørs. Med en storhall på plass 
der oppe, ville det ikke være noe stort problem. 

En storhall kan også brukes til messer og konserter. 

Prosjektet Helhetlig Idrettspark er et resultat av innspill og godt arbeid fra Frøya Idrettsråd, som erfarte at 
kapasiteten i Frøyahallen var sprengt. Etterspørselen etter treningstimer i flerbrukshallen var langt større enn 
tilbudet. Scenen i amfiet er benyttet som treningsflate, og gymnastikksalen i gamle Frøya videregående skole er 
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igjen i bruk, etter stor dugnadsinnsats fra en gruppe basketballspillere med fremmedspråklig bakgrunn. Selv etter 
at basishallen er på plass, vil etterspørselen etter treningstimer sannsynligvis være større enn tilbudet. Storhallen 
vil selvsagt ta unna hele den lokale etterspørselen og gi rom for utleie til eksterne lag/grupper. 

Et betimelig spørsmål vil være om leieinntektene i flerbrukshallen vil gå ned når storhallen kommer på plass. 
Det er imidlertid slik at handballen på Frøya stadig vokser, og flerbrukshallen – nå med nytt gulv – vil være 
deres hovedarena – både til trening og til kamper.  Handballen vil dessuten også kunne legge spesialtreninger til 
basishallen, men hovedbrukere her vil være turn og Taek-won-do. 

ENDRET KOSTANDSOVERSLAG STORHALL 

ALT 1. INKLUDERER KLATREHALL. 

• 11-hall, levert på opparbeidet grunn m/      
klatrehall, dusjer og sosiale rom:      kr.  47.000 000 

• Div. utstyr/inventar        kr.    3.500 000 

• Innvendig vanningsanlegg:       kr.   400.000 

• Inventar klatrehall:       kr.     1.000 000 

• Tomteerverv/grunnarbeid         kr      5.000 000 

• Prosjekteringskost.       kr.        250 000   

• Uforutsett                       kr.     1.500 000 

• Byggeledelse/adm.       kr.       250 000 

• -------------------------------------------------------------------------------------------- 
             SUM:          kr.  58.900.000 

Moms vil utgjøre kr. 14.725.000, som er forutsatt kompensert. 

Finansiering: 

• Spillemidler, hall:       kr.      7.500.000 

• Spillemidler, klatrehall:          kr. 2.500.000 

• Spillemidler, garderober:       kr.    500.000 

• Spillemidler, sosiale rom/styrketr.rom     kr.       1.200.000 

• Lån med kommunal garanti:      kr.     10.000.000 

• Andre off. tilskudd (programmidler m.m. )                      kr.        2.000.000 

• Dugnad:         kr.        2.600.000 

• Næringsliv:         kr.     32.600.000 

• SUM:         kr.     58.900.000 
 

DRIFTSKOSTNADER FOR STORHALLEN 

HVA SLAGS KOST. Kommentar 
Oppvarming Kr.      100.000 Abrahallen opererer med kr. 50.000 (bruk av 

gass) 
Lys Kr.      150.000 Ved bruk av Led-lys vil beløpet bli mye lavere 
Renhold Kr.      300.000 Tilsvarer 60 % stilling renholder m/sos.utg. 
Vakt Kr.      150.000 Tilsvarer godtgjørelse innleide vakter fra 

idrettslagene/klubbene i 1000 timer a 150 kr.  
Vedlikehold Kr.        50.000 Vedlikehold av kunstgressmatta m.m.  
Forsikringer/avgifter Kr.        50.000  
Forbruksvarer/andre 
kostnader 

Kr.        50.000  

SUM: Kr.      850.000  
Kapitalkost Kr.      600.000 Tilsvarer lån på 10.000.000, nedbetalingstid 

20 år, 3 % rente 
TOTALT Kr.   1.450.000  
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En rapport –«Haller i nord» fra 2005 viser at gjennomsnittlig antall brukstimer for 11 haller lå på ca. 1500 timer. 
Det varierte fra 2300 timer til 900 timer.   

NÅR PR. DAG ANTALL 
UKER 

ANTALL 
DAGER 

TOTALT ANTALL 
TIMER 

UKEDAGER, 09.00-15.00    6    38 
(Skoleuker) 

   190     1140  

UKEDAGER, 16.00-22.00    6    45     270    1620 
HELGER        (*) 

6+6=12 
   45       540 

SUM       3300 
     
Frøya flerbrukshall – 
utleietimer i dag 

    

Dagtid, skolene  6 38 uker 190    1140  
Dagtid, andre  Snitt 7 45 uker 315    2205 
Helg, alle  6 45   90      450 
SUM       3795 
(*) Det er selvsagt mulig med enda bedre utnyttelse på helg enn 12 timer. 

 

Om vi legger oss på 50 % utnyttelse, vil inntektene kunne se slik ut: 

Lokale/regionale brukere, dagtid:    kr. 400  x 570   =   228.000 

Lokale/regionale brukere ettermiddag:  kr. 500  x 810   =   405.000 

Lokale/regionale lag helg:    kr.1000 x 100   =              100.000 

Eksterne lag, helg:    kr.2000 x 175   =     350.000 

Utleie klatrehall:        100.000 

SUM UTLEIE IDRETT:       1.183.000              1.313.000 

Utleie andre formål(konserter/messer):                          100.000
          

SUM:                           1.283.000 

Sponsing/reklame i hallen:                                         150.000 

SUM:                           1.433.000 

Resultat:                                        - 17.000 

Mulige driftsinntekter ved 50 %, 75 % og 100 % utnyttelse: 

BRUKERE 50 % utnyttelse 75 % utnyttelse 100 % utnyttelse  
Lokale/regionale brukere, dagtid    228.000    342.000    456.000  
Lokale/regionale brukere, ettermiddag    405.000    607.500    810.000  
Lokale/regionale lag helg:     100.000    150.000    200.000  
Eksterne lag, helg:    350.000    525.000    700.000  
SUM 1.083.000 1.624.500 2.166.000  
Utleie klatrehall    100.000    150.000     200.000  
Annen utleie    100.000     150.000     200.000  
Sponsing/reklame:    150.000     150.000     150.000  
SUM 1.433.000 2.074.500  2.716.000  
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Disse beregningene viser også en mulighet til å sette ned leieprisen for lokale/regionale brukere ved økt 
utnyttelse.. 

De øvrige prosjektene i Helhetlig Idrettspark 

Rådmannen viser til tidligere saksframlegg, og vil for ordens skyld opplyse at kostnadene også for disse er satt 
opp eks moms, og at det forutsettes full momskompensasjon. 

Innstilling 

Ettersom Rådmannens nye forslag avviker fra formannskapets vedtak av. 30.april d.å., tilrår  Rådmannen at det 
nye forslaget i sin helhet settes opp mot formannsakpets innstilling, som var lik Rådmannens innstilling i møtet 
30.april. 
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FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
18.06.2015 

Arkivsaksnr: 
15/771 

Sak nr: 
58/15 

Saksbehandler: 
Mona Åsen 

Arkivkode: 
004  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
23/15 Hovedutvalg for drift 26.05.2015 
92/15 Formannskapet 16.06.2015 
58/15 Kommunestyret 18.06.2015 
 
 
KORTVERSJON - ÅRSMELDING 2014  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 16.06.15.  Innstillingen vil bli lagt fram til gruppemøtene. 
 
Hovedutvalgets instilling til Kommunestyret: 
 
Årsmelding for 2014 tar til orientering. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kortversjon av årsmeldingen 2014 tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
1. Kortversjonen av årsmeldingen 2014 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedtak sak 23/15 HFD 26.05.15: 
 
Hovedutvalgets instilling til Kommunestyret: 
Årsmelding for 2014 tar til orientering. 
Enstemmig. 
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FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
18.06.2015 

Arkivsaksnr: 
14/1225 

Sak nr: 
59/15 

Saksbehandler: 
Jon Birger Johnsen 

Arkivkode: 
141  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
59/15 Kommunestyret 18.06.2015 
 
 
REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - VIDEREFØRING AV MILDER TIL 2015  
 
 
Vedtak i Formannskapet den 27.01.2015 sak 16/15 
 
De avsatte midlene til revisjon av kommunedelplanen for Sistranda (FSKsaknr 171/14) pålydene kr. 
1 100 000,- videreføres for 2015. 
 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
De avsatte midlene til revisjon av kommunedelplanen for Sistranda (FSKsaknr 171/14) pålydene kr. 1 100 000,- 
videreføres for 2015. 
 
Vedlegg: 
 

1. Protokoll fra FSKsaknr 171/14. 
 
Saksopplysninger:   
 
Formannskapet vedtok den 14.10.2014, i sak 171/14 å avsette inntil kr. 1 100 000,- inkl. mva. til arbeidet med å 
rullere kommunedelplan for Sistranda. 
 
Anbudsrunden ble gjennomført like før jul, og det kom inn totalt 6 tilbud på arbeidet. Rådmannen vil avgjøre 
hvem som vinner anbudsrunden i løpet av januar 2015.  
 
Da disse midlene ikke ble benyttet i 2014 må det, av hensyn til økonomi og budsjett, et vedtak til, som sier at 
disse midlene skal videreføres til 2015.    
 
Vurdering: 
 
Kostnadene i dette arbeidet vil begynne å påløpe etter at det er inngått avtale med en av de seks tilbyderne i 
anbudsprosessen. Av hensyn til videre fremdrift i arbeidet er det derfor avgjørende at disse midlene videreføres 
for 2015.  
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FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
18.06.2015 

Arkivsaksnr: 
14/594 

Sak nr: 
60/15 

Saksbehandler: 
Jon Birger Johnsen 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
8/15 Kommunalt Brukerråd 18.05.2015 
105/15 Formannskapet 16.06.2015 
60/15 Kommunestyret 18.06.2015 
 
 
2. GANGS BEHANDLING AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015 - 2027  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 16.06.15.  Innstillingen vil bli lagt fram til gruppemøtene. 
 
Kommunalt brukerråd sin uttalelse: 
 
Kommunalt brukerråd støtter intensjonene i høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027, med 
følgende tillegg og bemerkninger: 
 
Pkt 1: 
Levekår og folkehelse 
Sånn vil vi ha det: 
Personer med nedsatt funksjonsevne skal fungere godt i Frøyasamfunnet, som er universielt utformet. 
 
Sånn vil vi gjøre det: 
Vi vil sørge for at alle offentlige bygg og privat virksomhet rettet mot allmennheten blir universielt utformet. 
Uteområder, som adkomst, parkering og oppholdsarealer skal ha universiell utforming. 
 
Sånn vil vi ha det: 
Frøya bruker de eldre som en aktiv ressurs i lokalsamfunnet. 
 
Sånn vil vi gjøre det: 
Aktivt bruke de mulighetene som gis gjennom arbeidet i Livsglede for eldre 
 
Samfunn, næring og kultur 
Sånn vil vi ha det: 
Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon. 
 
Sånn vil vi gjøre det: 
Frøya kommune vil påse at alle busser, ferger og båter i vårt område tilfredsstiller kravene til unviersiell 
utforming i transportsektoren. 
Sørge for at venterom og leskur er tilgjengelig for alle. 
 
Sånn vil vi ha det: 
Frøya er et trygt sted å leve. 
 
Sånn vil vi gjøre det: 
Frøya skal ha godt utbygd hjemmesykepleie, legevakt, ambulanse og brannvesen som kan gi innbyggerne rask 
hjelp. 
Politi må være lokalt plassert for å komme raskt tilstede ved behov 
 
Pkt 2:  
Rådet imøteser oppfølginga av handlingsplan i kommuneplanens samfunnsdel.» 
 
Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre merknadsbehandler og egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens § 11-15, 
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, på følgende vilkår:  
 

1. Siste setning i avsnittet om mangfold (side 3) erstattes med: I ordet mangfold ligger det også en 

forståelse av at vi ønsker et større mangfold i befolkningen generelt, både når det gjelder alder og 

bosettingsmønster. Vår kommune skal også ha mangfold nok til å kunne ivareta barn og voksne med 

ulike tilpasningsutfordringer. Vårt kultur– og næringslivsmål bør også speile et mangfold. 

2. Tilføyes nytt punkt i «Samfunn, næring og kultur», 4. rad, under «Sånn vil vi gjøre det»: Frøya skal 

satse på holdningsskapende arbeid, med særlig fokus på trafikksikkerhet og kriminalitetsforebyggende 

arbeid. 
3. 4. punkt i «Samfunn, næring og kultur», 5. rad, under «Sånn vil vi gjøre det» endres til: Bidra til at 

kompetansemiljø som Blått kompetansesenter etableres og utvikles.   
4. 4. punkt i «Samfunn, næring og kultur», 6. rad, under «Sånn vil vi gjøre det» endres til: Bidra til et godt 

samspill mellom næringsaktørene. 

5. 2. punkt i «Samfunn, næring og kultur», 7.rad, under «Sånn vil vi gjøre det» endres til: Satse på 

forsking og utvikling i samarbeid med miljøer innenfor forskning, utvikling og innovasjon. 

6. Tilføyes nytt punkt i «Samfunn, næring og kultur», 7. rad, under «Sånn vil vi gjøre det»: Bidra til 

forskningssamarbeid basert på den unike muligheten Frøya byr på når det gjelder arbeid i det blå 

praksisfeltet. 

7. Siste setning i siste avsnitt på side 9 endres til: Derfor må den kommunale organisasjonen være 

profesjonell, robust, og også proaktiv i sin måte å jobbe på. 

8. Tilføyes nytt punkt i «Samfunn, næring og kultur», 2. rad, under «Sånn vil vi gjøre det»: Frøya 

kommune vil jobbe for at offentlige bygg, private virksomheter, kollektivtransport og uteområder er 

universielt utformet. 

9. Planprogrammet innarbeides som et vedlegg til planen, og det henvises til denne i innledningen til 
planen. 

10. Det som står etter kommaet i 1. punkt i «Samfunn, næring og kultur», 1. rad, skilles ut som et eget 
punkt.  

11. Tilføyes nytt punkt i «Levekår og folkehelse», 1. rad under «Sånn vil vi gjøre det»: Øke barnas 

læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende ferdigheter. 
12. 1. punkt i «Natur, miljø og klima», 2. rad under «Sånn vil vi gjøre det» endres til: Frøya er en pådriver 

for å få gjennomført en evaluering av vernet i Froan. 
13. Siste setning i 1. avsnitt under kapittel 5 endres til: Veksten innebærer muligheter, men også 

utfordringer for samfunnet. 

14. Innledningen til «Natur, miljø og klima» s. 6, siste setning foreslås endret til: Vi må forvalte naturen og 

miljøet slik at naturlandskapet og det biologiske mangfoldet blir bevart, og at også framtidige 

generasjoner kan oppleve de natur- og landskapskvalitetene som Frøya er kjent og verdsatt for. 
15. De to siste punktene i «Natur, miljø og klima», 3. rad under «Sånn vil vi gjøre det» slås sammen til 

følgende punkt: Frøya er opptatt av en god oljevernberedskap, og har tilgang på best mulig utstyr for 

å takle en eventuell oljekatastrofe på sjøen. 
16. 2. setning på side 8, endres til: Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger livskvalitet, 

trivsel og menneskelig vekst og utvikling. 

17. 4.punkt i «Levekår og folkehelse», 3. rad endres til: Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg, gjerne i 

samarbeid med andre. 

18. 5. punkt i «Samfunn, næring og kultur», 1. rad, endres til: Legge til rette for et mangfold av 

fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan. 

19. Teksten gjennomgås språkmessig og rettes opp. Administrasjonen gjennomgår også layouten til 
plandokumentet.   

20. Administrasjonen pålegges å rette opp plandokumentet i henhold til godkjent vedtak,  
samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.  

 
Vedlegg: 
 

1. Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027. 
2. Innspill fra Heidi Glørstad Nielsen, mottatt 18.5.15. 
3. Vedtak Kommunalt Brukerråd saknr. 8/15, møtedato 18.5.2015 
4. Uttalelse fra Eldrerådet, datert 21.5.2015. 
5. Høringsuttalelse fra Ranveig Riiber, datert 31.5.2015. 
6. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 27.5.2015. 
7. Uttalelse fra Hitra kommune, datert 22.5.2015. 
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8. Innspill fra Skjønhals kretslag, mottatt 2.6.2015. 
9. Høringsinnspill fra oppvekstledere i Frøya kommune, mottatt 2.6.2015. 
10. Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 27.5.2015. 
11. Uttalelse fra Forum for Natur og Friluftsliv – Sør-Trøndelag, mottatt 2.6.2015. 
12. Innspill fra Nesset grendalag, mottatt 3.6.2015. 
13. Høringsuttalelse fra Human-Etisk Forbund, Frøya Hitra lokallag, datert 2.6.2015. 
14. Høringsuttalelse fra Miljøpartiet de Grønne Frøya, mottatt 3.6.2015. 
15. Høringsuttalelse fra Johan G. Foss med flere, datert 3.6.2015. 
16. Høringsuttalelse fra Frøya Turlag, mottatt 3.6.2015. 
17. Referat fra gjestebud, gjestebudvert Heidi Glørstad Nielsen. 
18. Referat fra gjestebud, gjestebudvert Milena Pachova. 
19. Referat fra gjestebud, gjestebudvert Ragnar Østvik. 
20. Referat fra gjestebud, gjestebudvert Tove M. Vedal Wold. 

 
Saksopplysninger:   
 
Det vises til FSKsaknr 59/15 der det ble vedtatt å legge Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 ut til 
offentlig ettersyn i seks uker. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 22.4.15 – 3.6.15. Det kom inn 
totalt 19 høringsinnspill i utleggingsperioden.  
 
Kommuneplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven av 2009 kapittel 11, og er kommunens 
overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og 
forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale-, regionale- og 
nasjonale mål, interesser og oppgaver. 
 
Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien. Kommuneplanens 
samfunnsdel bygger på den vedtatte visjonen «Kraft og mangfold» og tydeliggjør 
satsningsområder og hovedmål for kommunens strategiske satsing i årene som kommer. Den 
danner grunnlaget for utarbeidelse av andre planer. Kommuneplanens samfunnsdel har et 
tidsperspektiv fram til 2027. Planstrategien avgjør når og om kommuneplanen skal 
redvideres. Handlingsdelen rulleres hvert år og inneholder et handlingsprogram for 
gjennomføring av samfunnsdelen for de fire neste budsjettårene. 
 
I kommuneplanens planprogram ble det identifisert 4 fokusområder som ble oppfattet som 
viktige i revisjonen. Disse er å finne igjen i høringsforslaget som 4 satsingsområder. Disse 
skal bidra til å realisere visjonen, og skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende 
planperiode. Hvert satsningsområde presenteres gjennom en tabell, der hvert område har ett 
overordnet mål øverst. Videre er tabellen delt opp i to, der venstre side beskriver målsettingene for 
satsningsområdet «Sånn vil vi ha det», og høyre side viser hvordan 
målsettingene skal følges opp gjennom strategier/ tiltak «Sånn vil vi gjøre det». Under listes de fire 
satsningsområdene opp, med tilhørende overordnet målsetting: 
 
• Levekår og folkehelse: 
- «Alle innbyggere på Frøya har like mulighter til en meningsfull hverdag med 

høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.» 

 

• Natur, miljø og klima: 
- «Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg 

matproduksjon.» 

 

• Samfunn, næring og kultur: 
- «Frøya er et godt sted å leve.» 

 

• Organisasjonen Frøya kommune: 
- «Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og 

arbeidsgiver.» 

 

Planen stadfester også plan- og styringssystemet i Frøya kommune, og forholdet mellom ulike styringsdokument 
(figur 1 og 2). Den gir samtidig føringer for hvordan 
kommuneplanen skal følges opp, gjennom integrert kommuneplanlegging i ettårs- og 4- 
årshjulet (figur 3). 
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Forarbeidet til planen startet våren 2014. I forhold til fremdriftsplanen, som ble vedtatt i 
planprogrammet, har denne blitt forskjøvet med ca to måneder. Målsettingen er å ha en 
vedtatt plan før sommeren 2015. 
 
Siden april 2014 har prosjektgruppen hatt møter nesten hver uke, med unntak av i 
ferieperioder. Involverings- og medvirkningsprosessen har også vært omfattende. Det har vært avholdt et åpent 
folkemøte på Hotell Frøya, Fremtidsverksted på Frøya kultur og 
kompetansesenter, ett temamøte for hvert satsningsområde (totalt 4), 4 runder i 
formannskapet, 5 runder i lederforum, 3 runder i kommunalt planforum, 1 gang i 
kommunestyret, 2 ganger i regionalt planforum samt ett møte/ gruppearbeid med 
arbeidsinnvandrere på Norskkurs. I høringsperioden ble det også gjennomført gjestebud. 
 
Det som har ligget ute til offentlig ettersyn er det skriftlige innholdet til kommuneplanens 
samfunnsdel, med unntak av ordførerens forord. Etter at det skriftlige innholdet i plana er 
vedtatt av kommunestyret, har vi en avtale med Vindfang som skal bistå med å utarbeide layouten til plana. 
Årsaken til at det gjøres slik er både i forhold til å redusere kostnadene 
med arbeidet, og av hensyn til å holde fremdriftsplanen. 
 
Vurdering: 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være kommunens styringsdokument og legge føringer 
for Frøya kommunes mål og strategier for de neste 12 årene. Planen nevner i de aller fleste tilfellene ikke forslag 
til konkrete tiltak. Årsaken til dette er at selv om målet og strategien er den samme, kan tiltakene for å nå disse 
endre seg fra tid til annen. Målet er at planen skal være med på å utvikle kommunen til en attraktiv og bedre 
kommune å bo, arbeide og oppholde seg i. Dette betyr også at kommunen er avhengig av en felles innsats for å 
nå de målene som er satt.  
 
De fire satsningsområdene som er valgt i kommuneplanens samfunnsdel, er alle like viktige. 
Satsningsområdene gjenspeiler både nasjonale og regionale målsettinger, samtidig som 
de er viktige satsningsområder for samfunnsutviklingen for hele Frøya kommune. Det er 
også en styrke for planen, at den gir tydelige føringer for hvordan kommuneplanen skal 
følges opp i kapittel 7.  
 
En av målsettingene for arbeidet var at planen skulle bli til som et resultat av en omfattende 
medvirkningsprosess. Rådmannen og arbeidsgruppa føler at det har vært en god 
medvirking i dette arbeidet både fra innbyggere, politikere og ansatte i Frøya kommune. 
Håpet er derfor at mange skal kunne kjenne seg igjen i det ferdige dokumentet, og at planen blir benyttet som det 
styringsdokumentet det er ment å være. 
 
Det foreliggende planforslaget er på 12 sider. Det har vært et bevisst valg å holde sideantallet 
på et minimum, for at det skal være et leservennlig og annvendelig dokument. Dette gir noen konsekvenser i 
form av at alt ikke kan forklares og konkretiseres godt nok. Dette har vi fått innspill på i høringsrunden (se 
under). For å bøte på dette foreslås det å ta med planprogrammet som et vedlegg til planen. Arbeidet med layout 
og bilder vil sannsynligvis føre til at det endelige dokumentet blir på noen flere sider. Til sammenligning, er 
gjeldende samfunnsplan på nærmere 60 sider.  
 
De overordnede målene for hvert satsningsområde, og det som står under «Sånn vil vi ha det!» og «Sånn vil vi 
gjøre det!», er formulert slik vi vil at virkeligheten skal være. Disse beskriver dermed den ønskede sluttilstanden. 
Det har kommet inn flere kommentarer på dette i høringsprosessen, men vi velger å holde fast på denne 
tilnærmingen. 
 
I kolonnen under vurdering i påfølgende matrise, går ofte ordene «tas til orientering»/ «tas til etterretning» igjen. 
Når det står «tas til orientering» fører ikke innspillet til en endring av plana. Når det står «tas til etterretning» 
foreslår rådmann at inspillet fører til en endring i plana. Endringen beskrives som oftest i kursiv, og det gis en 
henvisning til hvilket punkt i forslag til vedtak endringen står.  
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I den følgende matrisen listes alle de innspillene som har kommet inn, med tilhørende vurdering. 
 

Hvem Innspill/ kommentar Vurdering 
Formannskapet (innspill i 
møte 21.4.15) 

Definisjonen av mangfold i dokumentet er for snever, da 
det ikke omfatter eksempelvis funksjonshemning, alder, 
bosetting, kultur 

Tas til etterretning. Definisjonen 
utvides til (kursiv = ny tekst): I ordet 
mangfold ligger det også en forståelse 
av at vi ønsker et større mangfold i 
befolkningen generelt, både når det 

gjelder alder og bosettingsmønster. 

Vår kommune skal også ha mangfold 

nok til å kunne ivareta barn og voksne 

med ulike tilpasningsutfordringer. Vårt 

kultur– og næringslivsmål bør også 

speile et mangfold. (1) 
Satsningsområde Samfunn, næring og kultur 
Tilføyelse (i kursiv) i overordnet mål: 
Frøya er et godt sted å leve og arbeide. 

Tas til orientering. Å leve inkluderer 
både å bo, leke, arbeide og feriere. 

Tilføyelse (i kursiv) under Sånn vil vi ha det: 
Frøya er attraktiv som bosted og utvikler seg i takt med 

tiden. 

Tas til orientering. Dette oppfattes som 
en del av det å være attraktiv, og 
dermed inneforstått i det som allerede 
står. 

Ønsker større fokus på forebygging av vold og 
kriminalitet innenfor «Sånn vil vi ha det»: «Frøya er et 
trygt sted å leve». 
 

Tas til etteretning. Forslag til nytt punkt 
under «sånn vil vi gjøre det»: Frøya 

skal satse på holdningsskapende 

arbeid, med særlig fokus på 

trafikksikkerhet og 

kriminalitetsforebyggende arbeid. 
Ytterligere konkretisering gjøres blant 
annet gjennom det pågående arbeidet 
med trafikksikkerhetsplanen. (2) 

Sånn vil vi gjøre det: 
Bidra til at kompetansemiljø som Blått kompetansesenter 
etableres og utvikles. 

Tas til etterretning. Endringene 
innarbeides i plan som foreslått. (3) 

Sånn vil vi ha det: 
Frøya har et mangfoldig næringsliv 
 
Sånn vil vi gjøre det: 
Bidra til et godt samspill mellom næringsaktørene. 

 
 
 
Tas til etterretning. Endringene 
innarbeides i plan som foreslått. (4) 

Sånn vil vi ha det: 
Frøya er et kraftsenter for den blå revolusjon 
 
Vurder å bruke betegnelsen FoUI – Forskning og 
Utvikling og Innovasjon i punktet under; «Sånn vil vi 
gjøre det:  
Satse på forsking og utvikling i samarbeid med FOU-
miljøer» 
 
Nytt punkt: 
Bidra til forskningssamarbeid basert på den unike 

muligheten Frøya byr på når det gjelder arbeid i det blå 

praksisfeltet. 

 
 
Tas til etterretning. Punktet endres til 
(tilføyelser i kursiv): «Satse på forsking 
og utvikling i samarbeid med miljøer 

innenfor forskning, utvikling og 

innovasjon.» (5) 
 
Tas til etterretning. Endringen 
innarbeides i plan som foreslått. (6) 

Heidi Glørstad Nielsen 

Tilføyelse (i kursiv) side 9, siste setning: 
Derfor må den kommunale organisasjonen være 
profesjonell, robust, og også proaktiv i sin måte å jobbe 
på. 

Tas til etterretning. Endringen 
innarbeides i plan som foreslått.  (7) 

Kommunalt brukerråd og 
Eldrerådet 
 

Kommunalt brukerråd støtter intensjonene i 
høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 
2027, med følgende tillegg og bemerkninger (forslag til 
nye punkt i kursiv): 
 
Pkt 1: Levekår og folkehelse 
Sånn vil vi ha det: 
Personer med nedsatt funksjonsevne skal fungere godt i 

 
 
 
 
 
 
Tas delvis til etterretning. Nytt punkt 
settes inn i satsningsområde «Samfunn, 
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Frøyasamfunnet, som er universelt utformet. 

 
Sånn vil vi gjøre det: 
Vi vil sørge for at alle offentlige bygg og privat 

virksomhet rettet mot allmennheten blir universelt 

utformet. Uteområder, som adkomst, parkering og 

oppholdsarealer skal ha universell utforming. 

 
Sånn vil vi ha det: 
Frøya bruker de eldre som en aktiv ressurs i 
lokalsamfunnet. 
 
Sånn vil vi gjøre det: 
Aktivt bruke de mulighetene som gis gjennom arbeidet i 

Livsglede for eldre. 

 
Satsningsområde «Samfunn, næring og kultur» 
Sånn vil vi ha det: 
Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon. 
 
Sånn vil vi gjøre det: 
Frøya kommune vil påse at alle busser, ferger og båter i 

vårt område tilfredstiller kravene til universiell 

utforming i transportsektoren. 

Sørge for at venterom og leskur er tilgjengelig for alle. 

 
Sånn vil vi ha det: 
Frøya er et trygt sted å leve. 
 
Sånn vil vi gjøre det: 
Frøya skal ha godt utbygd hjemmesykepleie, legevakt, 
ambulanse og brannvesen som kan gi innbyggerne rask 
hjelp. 
 
 
 
 
 
 
Politi må være lokalt plassert for å komme raskt tilstede 
ved behov 
 
Pkt 2: 
Rådet imøteser oppfølging av handlingsplan i 
kommuneplanens samfunnsdel. 

næring og kultur»; Sånn vil vi ha det: 
«Frøya er et inkluderende samfunn.» 
Sånn vil vi gjøre det: «Frøya kommune 

vil jobbe for at offentlige bygg, private 

virksomheter, kollektivteansport og 

uteområder er universelt utformet.» (8) 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Se over, under 
universell utforming 
 
 
Tas til orientering. Ivaretas under Sånn 
vil vi ha det: «Frøya har god 
infrastruktur og kommunikasjon» 
 
 
Tas til orientering. Ivaretas under 
«Sånn vil vi ha det» «Frøya er et trygt 
sted å leve» og «Frøya kommune er en 
profesjonell og moderne 
tjenesteleverandør» (satstningsområde 
Organisasjonen Frøya kommune). 
 
Tas til orientering. Dette er en politisk 
diskusjon 
 
Dette er en forventning til den videre 
prosessen etter at kommuneplanens 
samfunnsdel er vedtatt.  

Ranveig Riiber Generelle betraktninger til planer i Frøya kommune, og 
betraktninger i forhold til veien fra plan til praktisk 
arbeid. 

Samfunnsplanen skal omfatte så mye at 
det av hensyn til omfang blir vanskelig 
å omfatte alt. Tiltak må konkretiseres 
og operasjonaliseres gjennom 
kommuneplanens handlingsdel eller 
underliggende planer 
(kommunedelplaner/ temaplaner etc.). 
Gode innspill i forhold til hvordan vi 
skal operasjonalisere kommuneplanens 
samfunnsdel når vedtatt.  Mye av dette 
klargjøres i planen under kapittel 7. 
«Slik skal kommuneplanen følges opp.» 

Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 

Oppfordrer til å styrke fokus og innsats innenfor 
integrering og bosetting av innvandrere og flyktinger. 
 
Sosial og helse: 
… mangler noe på konkretisering for behov og 
utfordringer innenfor folkehelseområdet. Lest sammen 

Tas til orientering. Dette beskrives 
under «levekår og folkehelse» og 
«samfunn, næring og kultur.» 
Tas til etterretning gjennom at 
planprogrammet legges ved som 
vedlegg til plan, samtidig som det 
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med planprogrammet blir det en klart bedre helhet. Noe 
henvisnig til datagrunnlaget i planprogrammet kunne 
bedre underbygget samfunnsdelen i ferdig versjon. Den 
kunne også vært mer konkret slik at den lettere kan 
operasjonaliseres og komme til praktisk anvendelse. 
 
 
… viktige folkehelsetema som inaktivitet og ensomhet 
kunne vært gitt større fokus. 
 
 
 
 
I samfunnsdelen er det lite å lese om hvordan en ser for 
seg tjenesteytingen innenfor områdene helse, omsorg og 
sosiale tjenester i NAV. 
 
 
Kommunereformen bør være et perspektiv i 
samfunnsdelen. 
 
 
 
Generelt mener de at mer av det arbeidet som er lagt ned 
i planprogrammet burde tas inn i samfunnsdelen for å 
heve kvaliteten på planen. 
 
 

henvises til denne i innledning til 
planen. (9) 
 
Samfunnsdelen er det strategiske 
dokumentet som skal gi føringer til 
kommunens operative dokument 
(Kommuneplanens handlingsdel). 
 
Tas til orientering. Dette omfattes av 
flere av punktene under «Sånn vil vi ha 
det» i satsingsområde Levekår og 
folkehelse: 
 
Har ikke valgt å fokusere spesifikt på 
noen tjenesteområder, da planen skal 
være retningsgivende for alle 
tjenesteområder i kommunen. 
 
Kommunereformen er omtalt som en 
strategi (Sånn vil vi gjøre det) under 
Organisasjonen Frøya kommune. 
 
Tas til etterretning gjennom at 
planprogrammet legges ved som 
vedlegg til plan, samtidig som det 
henvises til denne i innledning til 
planen. (9) 

Landbruk og bygdeutvikling: 
Det mangler tall for omdisponering i Kostra for de siste 
årene. 
 
Ser behovet for en strategi for å opprettholde 
produksjonsmiljøene. Videre bør landbrukets rolle og 
betydning for kommunen, reiseliv og friluftsliv komme 
tydeligere frem. 
 
 
 
Under satsningsområdet «samfunn, næring og kultur» står 
det at Frøya må bevare eksisterende næringer. I denne 
sammenheng er det også viktig å ha fokus på landbruket. 
 
Det at planen er relativt kortfattet medfører at den blir litt 
lite konkret. Tidsaktuelle utfordringer samt 
problemstillinger som kommunen forventer vil komme, 
kan med fordel tas opp til diskusjon i forbindelse med 
samfunnsdelen. Andre utfordringer som kan være 
aktuelle å ta opp på et strategisk nivå i samfunnsdelen er: 
- arealbehov til ulike utbyggingsformål 
- landbrukets langsiktige behov for produksjonsarealer 
inkludert utmarksbeite 
- mulighetene innen økologisk landbruk 
- videreutvikling av nye næringer innenfor landbruket. 

Innspillet viderebringes til rådmann. 
 
 
Tas til orientering. Det fokuset som er 
gitt landbruk i planen mener rådmannen 
ivaretar landbrukets rolle på Frøya. 
Reiseliv er et område det siktes til 
under punktet: «Satse på nye næringer» 
 
Landbruk er inneforstått i det å bevare 
eksisterende næringer. 
 
 
Planprogrammet lister opp tidsaktuelle 
utfordringer og muligheter for Frøya. 
De mål og strategier som beskrives i 
planen er dannet på bakgrunn av disse. 

Miljøvern: 
Det savnes mål og strategier for videre planlegging når 
det gjelder; - tilrettelegging for fritidsbebyggelse og 
sjøbasert reiseliv. Det bør vurderes å innarbeide en 
strategi for fritidsbebyggelse som en del av 
samfunnsplanen. 

Når det gjelder reiseliv omfattes dette 
av punktene under samfunn. Strategi 
for fritisbebyggelse er også omtalt i 
planen, og dette vil bli ytterligere 
konkretisert i kommuneplanens 
arealdel. 

Statens vegvesen (i 
høringsuttalelsen fra 
Fylkesmannen i Sør-

Etterlyser større fokus på holdningsskapende arbeid som 
trafikksikkerhetstiltak. 

Tilsvarende innspill er vurdert tidligere 
og tatt til etterretning. Se vurdering av 
3. innspill fra Heidi G. Nielsen. (2) 
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Trøndelag)  
Skjønhals kretslag På side 8 (Samfunn, næring og kultur) under «Frøya er 

attraktiv som bosted» – står det i første kulepunkt: 
«Utvikle havbyen Sistranda som et sterkt 
kommunesentrum, stimulere til levende grender og har et 
levende øysamfunn». Foreslår at det etter kommaet 
skilles ut som et eget kulepunkt for å fremheve 
viktigheten av dette.  

Tas til etterretning. Innspillet 
innarbeides i planen. (10) 
 

Forum oppvekst i Frøya 
kommune 

Uttalelsen gjelder overordnet mål for satsningsområde 
Levekår og folkehelse: “Alle innbyggere i Frøya har like 
muligheter til en meningsfull hverdag med høy 
livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn, ”, 
og målet “Barn og unge på Frøya opplever mestring, 
tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet til hverdagen 
og voksenlivet.” 
 
Forum Oppvekst ønsker at det skal bli tydeligere at 
mestringsmålet også dreier seg om kvalitet i opplæringa i 
skoler og barnehager. Læring og læringsutbytte står 
sentralt i våre virksomheter. Trening av grunnleggende 
ferdigheter er viktig for barnas mestring både i 
oppveksten og voksenlivet, og har potensiale til å virke 
utjevnende på sosiale forskjeller. Derfor ønsker vi at det 
første tiltakspunktet til målet skal være: 

• Øke barnas læringsutbytte gjennom 
systematisk satsing på å utvikle 
grunnleggende ferdigheter “ 

 

Tas til etterretning. Forslag til nytt 
punkt innarbeides i plan. (11) 

Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Mener formuleringene av mål og stretegier under «Sånn 
vil vi gjøre det» og «Sånn vil vi ha det» burde hatt en 
gjennomgang i forhold til setningsoppbygging og 
gramatikk. 
 
Viser til at det mangler noe i fht universell utforming og 
trafikksikkerhet, og viser i den sammenheng til uttalelse 
fra Statens vegvesen der holdningsskapende arbeid 
omtales som trafikksikkerhetstiltak. 
 
Samfunnsdelen bør også inneholde vurderinger av 
forventet utvikling. Gir utviklingen behov og føringer for 
arealbruken? Sammenhengen mellom befolkningsvekst 
og arealbehov bør komme tydelig fram. Kommuner kan 
legge arealstrategier inn i samfunnsdelen. 

Tas til orientering. Dette vurderes 
under korrekturlesning og arbeid med 
planens layout (Vindfang). 
 
Se rådmannens vurdering av innspill fra 
Kommunalt brukerråd over. Universiell 
utforming føyes til under punktet 
«Frøya er et inkluderende samfunn».  
 
Samfunnsdelen tar ikke konkret stilling 
til nye utbyggingsområder, men gir 
føringer for at Frøya skal ha et sterkt 
kommunesentrum og levende grender, 
øysamfunn. Hvor disse utbyggingene 
skal lokaliseres må avklares gjennom 
kommuneplanens arealdel. 

Forum for Natur og 
Friluftsliv – Sør - Trøndelag 

Mener at samfunnsplanen glemmer oppdrett som er et 
viktig tema innen miljø. Frøya må ta utfordringene på 
alvor og gjøre det de kan for at oppdrettsnæringen ikke 
skal påvirke de ville fiskebestandene negativt.  

Dette fokuset er innarbeidet i de 
punktene som står under 
satsningsområdet «Natur, miljø og 
klima», gjennom en generell 
tilnærming. 

Mener at utbygging av gang og sykkelveier er et så viktig 
punkt at det må være med under satsningsområdene 
«Levekår og folkehelse» og «Natur, miljø og klima». 
Mener at traseen Hellesvika til Madsvågen må prioriteres 
nå og at dette befestes i denne planen. 

Dette står under samfunn, næring og 
kultur. Dette konretiseres ytterligere 
gjennom det pågående arbeidet med 
trafikksikkerhetsplana. 

Bør være med som eget punkt at kommunen tar over 
ansvar for vegbelysning på veinettet rundt øya. 

Dette vurderes gjennom det pågående 
arbeidet med trafikksikkerhetsplana. 

Er opptatt av at fjærene rundt øya blir ivaretatt til 
beboernes beste. Kommunen har et ansvar for å ivareta 
dette og bør ta det med under «levekår og folkehelse». 

Dette er inkludert i punktet «Frøya 
forvalter og tar vare på mangfold av 
arter og landskap, og har en bærekraftig 
bruk av naturressursene». 

Nesset grendalag 

Kommunen bør også legge til rette for utbygging av 
byggefelt i grender som Nesset. 

Dette omfattes av punktet «Utvikle 
havbyen Sistranda som et sterkt 
kommunesentrum, stimulerer til 
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levende grender og har et levende 
øysamfunn» og konkretiseres 
ytterligere gjennom arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. 

Human-Etisk forbund Poengterer viktigheten av å ha tilgang på livssynsåpne/-
fleksible seremonirom for at kommunen kan gi alle 
borgere lik mulighet til å markere livets overgangsfaser, 
jamfør gravferdsloven av 2012 der det står at gravlegging 
skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. 

Omfattes av det overordnede målet 
«Alle innbyggere på Frøya har like 
muligheter til en meningsfull hverdag 
med høy livskvalitet, uavhengig av 
sosial og kulturell bakgrunn». 

Ønsker en tydeligere definering av begrepet 
«bærekraft» 

Dette er et innarbeidet begrep som ikke 
er nødvendig å definere i planen. Viser 
til FN’s definisjon av «bærekraft»: 
«Utvikling som imøtekommer dagens 
behov uten å ødelegge mulighetene for 
at kommende generasjoner skal få 
dekket sine behov.» 
Kilde: FNs verdenskommisjon for 
miljø og utviklings rapport; Vår felles 
framtid (1987). 

Formuleringen «Sånn vil vi gjøre det» er for vag. 
Burde stått «Sånn skal vi gjøre det» 

Oppfatter det å være politisk 
akseptert at det er sånn det skal stå 

Levekår og folkehelse: 
Setningen der det står «Frøyværingen bor i et 
geografisk attraktivt område med gode 
forutsetninger for å kunne ha et aktivt liv, både til 
lands og til vanns». Dette er en problematisk 
formulering så lenge som det hele tiden drives 
utbygging av både land og vann, vindmøller er 
planlagt og det blir stadig flere oppdrettslokaliteter. 

Tas til orientering 

Punktet der det står at barn og unge opplever 
mestring bør rettes til «skal få oppleve mestring»  

Hvordan strategiene og målene er 
formulert har vært diskutert i 
formannskapet.  

«Skape helsefremmende skoler og barnehager» er 
en for uklar formulering som bør få mer konkret 
innhold hvis det skal tas alvorlig.  

Målsettingen (sånn vil vi ha det) 
om at «Barn og unge på Frøya 
opplever mestring, tilhørighet og 
trivsel som gjør de rustet til 
hverdagen og voksenlivet» sett 
sammen med strategien (sånn vil vi 
gjøre det) «Skape helsefremmende 
skoler og barnehager – med fokus 
på både psykisk og fysisk helse» 
mener rådmannen gir en tydelig 
forventning til hva vi ønsker med 
våre skoler og barnehager.  

Punktet der det står «øke foreldrekompetansen» 
burde strykes, og heller føye til hva slags 
kompetanse foreldrene bør øke. 

Dette er ment som en overordnet 
føring til de ulike virksomhetene i 
kommunen. Det kan være snakk om 
ulike typer kompetanse på 
bakgrunn av det utfordringsbildet 
virksomhetene ser. 

Punktet «Frøyas natur tas vare på for å gi 
muligheter til gode opplevelser og friluftsliv» er en 
av flere motsetninger som finnes i planen. Skal 
Frøya bygges ned til lands og vanns slik det nå 
legges opp til med oppdrett og vindmøller så er 
dette noe vi ikke lenger har.  

Tas til orientering 

Miljøpartiet de Grønne 
Frøya 

«Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de 
sunne valgene i hverdagen» Hva slags valg?  

Dette er også ment som en 
overordnet føring for de ulike 
virksomhetene, som er hentet fra 
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folkehelseloven. 
«Vurdering av folkehelsekonsekvenser skal gjøres i 
alle politiske saksframlegg.» Dette er ikke godt 
formulert. Dessuten så vil det neppe bli etterfulgt…   

En slik fast vurdering av 
folkehelsekonsekvenser i alle 
politiske saksframlegg vil medføre 
at folkehelse får et større fokus. 
Hvorvidt dette blir etterfulgt vil 
være et rådmanns-/ ordføreransvar 
dersom det blir vedtatt. 

Natur, miljø og klima: 
Det må settes et mye større fokus på bevaring av 
naturen 

Dette ivaretas i det første målet 
(sånn vil vi ha det) under 
satsningsområde «Natur, miljø og 
klima»; «Frøya forvalter og tar vare 
på mangfoldet av arter og landskap, 
og har en bærekraftig bruk av 
naturressursene.» 

«Et rent hav gir det viktigste grunnlaget for at 
Frøya kan ivareta et godt omdømme og levere 
kvalitet fra den blå sektoren» - vag formulering 

Tas til orientering. Planen er et 
overordnet styringsdokument. 

«Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter 
og landskap, og har en bærekraftig bruk av 
naturressursene» Ønsker en sterkere formulering på 
denne ivaretakelsen og at dette målet virkelig blir 
tatt på alvor 

Tas til orientering. Planen er et 
overordnet styringsdokument. 

«Frøya bevarer dyrket mark for matproduksjon» Å 
bygge ned matjord er ikke god skikk da. 

Er beskrevet i planen. Strategien 
legger føringer for at matjord skal 
tas vare på, for å sikre 
matproduksjon.  

Punktet om Froan vil forhåpentligvis klargjøres når 
verneplanen foreligger i sluttversjon. 

Forvaltningsplanen for 
verneområdet i Froan er nå vedtatt 
av Miljødirektoratet. Denne delen 
av punktet tas ut av planen. (12) 

Kunnskapsformidlingen om Froan bør helst 
begynne blant de som skal formidle den. Per nå er 
det stor kunnskapsløshet som råder. 

Tas til orientering. Viktigheten av 
et godt kunnskapsgrunnlag og 
formidling er beskrevet i planen.  

«Frøya har et næringsliv som tar miljøhensyn på 
alvor.» Hvorfor er ikke flere bedrifter 
miljøsertifiserte? 

I denne strategien ligger det en 
forventning/ et «oppdrag» om at det 
skal stilles strengere krav til 
miljøhensyn hos bedrifter.  

Beredskap i forhold til oljekatastrofe bør være en 
selvfølge med tanke på beliggenheten vår. 
 
Beredskap i forhold til eventuelle katastrofer… 
savnes som konkrete forslag 

Tas til orientering.  
 
 
Dette konkretiseres gjennom det 
pågående arbeidet med revidering 
av helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse. 

«Tilrettelegge for klimavennlige valg.» Nok et 
punkt med vag formulering. 

Tas til orientering.  
 

«Informasjon og holdningsskapende arbeid.» 
Konkretisering er ønskelig  

Tas til orientering.  
 

Samfunn, næring og kultur: 
Å bevare de eksisterende næringer er vel og bra, 
men det må også fokuseres mer på hva som kan 
være framtidige næringsveier 

Omfattes av punktet «Satse på nye 
næringer». 

Et inkluderende samfunn: Norsk og engelsk er greit 
nok, men bør det vurderes russisk i tillegg?  

Tas til orientering. Viser til 
«tiltaksplan for minoritetsspråklige 
barn». 
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Infrastruktur og kommunikasjon er per nå et evig 
problem. Det har blitt jobbet med dette i mange år 
allerede, så hvorfor det fortsatt trenger en plass i 
samfunnsplanen er en gåte. 

Tas til orientering. 

Samme gjelder punktet med Frøya et trygt sted å 
leve: Hvis det allerede finnes god beredskap mot 
aktuelle kriser og uønskede hendelser må det på 
plass snarest, ikke i 2027. og punktet med at 
Kommunal beredskapsplan og virksomhetenes 
beredskapsplaner lagres samlet i et 
beredskapsrom!? 

Tas til orientering. 

«Stimulere til at ungdom tar høyere utdanning og at 
de etablerer seg på Frøya» Nyeste analyse viser at 
vi er i ferd med å bli et overutdannet folk. Å legge 
til rette for at flere tar håndtverker eller annen 
fagskoleutdanning er viktigere for fremtiden enn 
universitetsgrader. 

Tas til orientering, men dette 
samsvarer ikke med den 
bakgrunnskunnskapen som finnes 
om Frøya. 

«Frøya ivaretar kulturarven» Å legge bedre til rette 
for kystfiskere, bevare øyrekka og andre deler av 
kulturarven vår hadde jeg ønsket fikk mer 
oppmerksomhet i denne planen. 

Tas til orientering. 

Johan G Foss med flere Uheldig formulering av målsettinger: Vi anbefaler 
sterkt at målformuleringene i planen gjennomgås 
og omformuleres – som klare målformuleringer og 
ikke som kjensgjerninger. 
 
Vekst problematiseres ikke i planen. Problemene 
som sterk vekst medfører, burde vært drøftet i 
forbindelse med flere av satsingsområdene i planen, 
som «Natur, miljø og klima» og «Levekår og 
folkehelse». 
 
Innledningen til «Natur, miljø og klima» s. 6: Siste 
setning foreslås endret til: «Vi må forvalte naturen 

og miljøet slik at naturlandskapet og det biologiske 

mangfoldet blir bevart, og at også framtidige 

generasjoner kan oppleve de natur- og 

landskapskvalitetene som Frøya er kjent og 

verdsatt for.» 
 
Overordnet mål for «Natur, miljø og klima» s. 6 
foreslås endret til: «Frøya skal ta vare på 

naturmiljøet og sørge for et forurensningsfritt miljø 

som grunnlag for god folkehelse, stort 

naturmangfold og trygg matproduksjon.» 
 
Froan: Foreslår en tilføyelse til 2. kulepunkt under 
«Sånn vil vi gjøre det» til «Arbeide for å skape 

lokale arbeidsplasser og stimulere bosetting i 

Froan, i tråd med forvaltningsplanen.» 
 
Forslag til nye punkt:  
«Planene om omfattende vindkraftutbygging legges 

bort, og området reguleres tilbake til LNF-område» 
 
«Ved rullering av arealdelen av kommuneplanen 

skal kommunen være restriktiv med å legge ut 

Dette gjennomgås i arbeidet med 
språkvask og arbeid med layout. 
(Se kommentar til 
fylkeskommunen). 
 
Tas til etterretning. Foreslår å endre 
siste setning i 1. avsnitt under 
kapittel 5 til: Veksten innebærer 

muligheter, men også utfordringer 

for samfunnet. (13) 
 
Tas til etterretning. Ny setning tas 
inn. (14) 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette 
innbefattes i de underliggende 
punktene for natur, miljø og klima.  
 
 
 
Tas til orientering.    
Forvaltningsplanen for Froan er nå 
ferdigstilt. Første del av dette 
punktet tas derfor ut. 
 
Tas til orientering.  
 

 
 
Tas til orientering 
 



Saknr: 60/15 

utbyggingsarealer i naturområder.» 
 
«Frøya vil ta det nasjonale vernet av strandsonen 

på alvor.» 

 

«Frøya har som mål å få ned tallet på 

dispensasjoner fra Plan og bygningsloven og fra 

egen arealplan.» 

 

«Frøya kommune har som mål å bli en 

foregangskommune på de mest miljøvennlige 

energiformene: solenergi og enøk» 

 

Forslag til tilføyelse: «Vurdering av 

folkehelsekonsekvenser skal gjøres i alle politiske 

saksframlegg, der det er naturlig.» 
 
«Bærekraftig» er et løst begrep som bør defineres 
nærmere. 
 
De to kulepunktene om oljevernberedskap (s. 7) bør 
slås sammen. 
 
Foreslår følgende formulering (øverst på s. 8): 
«Kultur er helt nødvendig for et samfunn som 

vektlegger livskvalitet, trivsel og menneskelig vekst 

og utvikling.» 
 
Begrepet «havbyen» bør gå ut! 

 
 
Tas til orientering. 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
Tas til orientering. Dette ivaretas 
under punktene i siste rad under 
«Natur, miljø og klima.» 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
Tas til orientering. Dette er vurdert 
tidligere i tabellen. 
 
Tas til etteretning. Punktene slås 
sammen. (15) 
 
Tas til etterretning. Setningen 
omformuleres. (16) 
 
 
 
Tas til orientering. 

Frøya Turlag På generelt grunnlag vil vi påpeke at vi savner en 
tydeligere kobling mellom oss som frivillig 
organisasjon sitt arbeid og kommunen i 
underpunktene «sånn vil vi gjøre det». 
 
… foreslår at det under satsningsområde Levekår 
og folkehelse, rad 3 kulepunkt «Bygge gode idretts- 
og nærmiljøanlegg» kommer frem at kommunen 
gjerne gjør det i samarbeid med andre. Turlaget er 
en slik samarbeidsaktør. 
 
Turlaget stiller også spørsmål om hvor 
samarbeidsprosjekter mellom kommune, 
næringsaktører og frivillighet passer inn i den 
styrende samfunnsplanen? 
 
I satsningsområde samfunn, næring og kultur, rad 1, 
savnes veldig «hauan» når det i kulepunktet skal 
tilrettelegges for et «mangfold av fritidsaktiviteter 
på og ved sjø.» 

Omfattes av punktet: Jobbe 

helhetlig gjennom å stimulere til 

samarbeid mellom det offentlige, 

frivilligheten og næringslivet. 

 

Tas til etterretning, og foreslår 
punktet endret til: Bygge gode 

idretts- og nærmiljøanlegg, gjerne i 

samarbeid med andre (17) 
 
 
Dette ivaretas under punktet «Frøya 
er en attraktiv og blomstrende 
kulturkommune» 
 
 
Tas til etterretning, og foreslår 
punktet endret til: Legge til rette 

for et mangfold av fritidsaktiviteter 

på og ved sjø, og i hauan. (18) 
Gjestebudvert Heidi 
Glørstad Nielsen 

Mangel på boliger 
- kjøp, utleie, startbolig, videreføring av startlån 
- kan næringsaktørene bidra til boligbygging 
- kommunen bør være pådriver til at boliger bygges 
- eldre, voksne arbeidsfolk, ungdom trenger praktiske og 
enkle boliger 
- funksjonsboliger – som kan brukes av flere grupper 
 
Reguleringsbestemmelser – det gis mange dispensasjoner 

Står at vi skal tilrettelegge for en variert 
og mangfoldig bolig og fritidsbygging. 
Dette faller inn under det. 
 
 
 
 
 
Like bygninger: Dette kan bedres 
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– i byggefelt burde det være «like» bygninger – mulig? 
 
 
Attraktive Frøya – Åpne for mer bygging i strandsonen 
 
 
 
Vis til gode eksempler – sentrumsutvikling, 
boligutvikling, og utvikling generelt sjekk Drammen. 
 
Trygghet 
Forebyggende arbeid når det gjelder vold og kriminalitet 
– IKKE BYGGE NED POLITIET – VIKTIG MED 
SYNLIG POLITI 
- Kystvakta kan kanskje bidra enda mer til trygghet på 
sjøen 
- Hva føles utrygt på Frøya i dag 
- forskjell på de forskjellige befolkningsgruppene? 
 
Behandling av saker om oppholdstillatelse og 
arbeidstillatelse 
- Frøya har mange arbeidsinnvandrere og de opplever et 
ekstremt komplisert papirsystem der de må reise til 
Trondheim/ Orkanger opptil flere ganger bare for å søke 
utvidede tillatelser og ta blodprøver etc. 
 
Miljø 
Det er en god del søppel – hvordan få folk og bedrifter til 
å rydde mer? 
- bedrifter/ næringsdrivende må rydde mer 
- Folk må oppfordres til å melde fra om forsøpling 
Oppdrettsmerder på nordsida på Uttian – tilhører hvem? 
 
Bør fokusere på tilflytterkontoret. 
 
 
 
 
Gang- og sykkelstier må bygges ferdig – nå. 
 
Større flyplass –  
Hurtigbåt tidlig på morgenen og kvelden 
 
 
 
 
Hvordan legge til rette for utvikling av øyrekka 
- øyrådet fungerer? 
 
Forbedrede tekniske tjenester – kompetanse, 
servicevennlighet 
 
 
 
 
Overordnet mål (samfunn, næring, kultur): Frøya er 
et godt sted å leve og arbeide (ønsket tilføyelse i 
kursiv). 

gjennom vedtak av en 
byggeskikksveileder som er planlagt 
som en del av arbeidet med KDP 
Sistranda 
 
Står at vi skal tilrettelegge for en variert 
og mangfoldig bolig og fritidsbygging. 
Dette faller inn under det. 
 
Ingen kommentar 
 
 
 
Se vurdering under 3. kommentar fra 
Heidi G. Nielsen. Ivaretas under 
«Frøya er et trygt sted å leve». 
 
 
 
 
 
 
Mye av dette faller innenfor 
servicesenter for ny-innflyttere, men alt 
kan kanskje ikke løses lokalt. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette omfattes av punktet «Etablere 
servicesenter for tilflyttere» i 
«Samfunn, næring og kultur». 
 
Tas til orientering. 
 
Inngår under «Sånn vil vi ha det» 
«Frøya har god infrastruktur og 
kommunikasjon» og de tilhørende 
punktene under «Sånn vil vi gjøre det». 
 
Stimulere til grender og et levende 
øysamfunn – en konkretisering av dette 
er øyrådet.  
Kommer innunder organisasjonen 
Frøya kommune og Sånn vil vi ha det: 
«Frøya kommune er en profesjonell og 
moderne tjenesteleverandør» 
 
Vurdert tidligere. Se vurdering av 1. 
kommentar fra Heidi G. Nielsen over. 

Gjestebudvert Milena 
Pachova  

Levekår og folkehelse: 
Når det er avdekket sykdom eller vansker hos et barn bør 
tiltakene iverksettes raskere enn i dagens system. 

 

Dette omfattes av det som står i 3. 
punkt i «Levekår og folkehelse», 2. rad; 
«Innsats tidlig i et barns liv…». 
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Fritidsaktiviteter 
Ønsker om varierende tilbud for barn og voksne, for 
eksempel latinamerikansk dans. Ønsker en gymsal på 
hver skole i stedet for at barn skal transporteres med buss 
– elevene får mer undervisningstid. Et slikt sted kan leies 
og brukes av andre. 
 
Vi ser som et tiltak å betale instruktører/ trenere – slik det 
er i dag mangler ofte kontinuitet i treningene da foreldre 
som har påtatt seg treneransvar ofte slutter. Eksempelvis 
svømmetrening for barn.  
 
Gang- og sykkelvei – der det finnes skoler bør det være 
gang og sykkelveier. Dette vil bidra til større fysisk 
aktivitet og er bra for trafikksikkerheten. 
 
Mange opplever utrygghet da de ofte møter fyllekjørere, 
særlig på fredag og lørdag kveld/ natt. Ønsker oftere 
politikontroll. 

Omfattes av flere punkter under 
«Levekår og folkehelse», blant annet 
det som står i siste punkt, 1. rad; 
«Arbeide for et mangfoldig 
fritidstilbud» 
 
 
 
Dette hører mer hjemme under en 
tiltaksplan der man konkretiserer mål 
og strategier fra samfunnsplana. 
 
 
Står under samfunn. Innspillet 
konkretiseres ytterligere gjennom 
arbeidet i trafikksikkerhetsplanen 
 
Tilsvarende innspill er vurdert tidligere 
og tatt til etterretning. Se vurdering av 
3. innspill fra Heidi G. Nielsen. 

Natur, miljø og klima: 
På Sistranda er det mange offentlige søppeldunker. Dette 
ønsker vi i de andre tettstedene på Frøya også.   

Dette er et konkret forslag til tiltak, 
som kommer innunder planens fokus på 
miljø og opprydding av søppel. 

Samfunn, næring og kultur: 
Vi ønsker flere busskur, spesielt ved skolene. 

Dette er også et konkret forslag til 
tiltak, som kan tas med videre i 
kommunens arbeid. 

Organisasjonen Frøya kommune: 
I møte med utlendinger ser vi behovet for økt 
kompetanse hos kommunens og NAVs ansatte. 

Viktig innspill i forhold til Frøya som 
integreringskommune. Kommer inn 
under punktet «servicesenter for nye 
innflyttere», da dette omfatter både 
norske, fremmedspråklige og 
flyktninger.  

Gjestebudvert Ragnar 
Østvik (2 elever fra Frøya 
VGS) 

Natur, miljø og klima: 
- Hvilke tiltak mot uønskede arter? 
- Skape lokale arbeidsplasser i Froan – hvilke? Er 
det nødvendig? Går det ikke imot naturvernet i 
Froan med tanke på transport og forurensning? 
- Utstyr for å takle oljevernkatastrofe – hvordan 
skape plass og gjennomføre det? 
- Hvordan redusere 30 % av utslippene på 5 år med 
tanke på bedrifter osv.? 
- Fjerne fiskevandringshindre – er det nødvendig? 
Kan det veies opp mot andre behov i kommunen 
som f.eks. veier, skoler, sykehjem, barnehager osv.? 

Disse spørsmålene tas til 
orientering. Tiltakene som 
etterspørres vil ikke bli konkretisert 
i samfunnsplanen, men i 
underliggende handlingsplaner/ 
tiltaksplaner. 
 
 

Levekår og folkehelse: 
«Frøya har en befolkning som tar ansvar og har 

innflytelse, både i eget liv og i samfunnet for 

øvrig.» Dette er et veldig abstrakt og svevende mål. 
 
«Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de 

sunne valgene i hverdagen.» Tolkes mer som et mål 
under «Sånn vil vi ha det» enn et «Sånn vil vi gjøre 
det». Dette er også et alt for abstrakt mål. 
 
«Arbeide for medvirkning fra alle grupper i 

samfunnet.» Dette høres fint ut, men vi synes ikke 
det gir noen som helst føringer for hva som skal 
gjøres, og hvordan dette kan oppnås. 

Tas til orientering.  
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 

Gjestebudvert Tove M. 
Vedal Wold 

Levekår og folkehelse: 
«Legge til rette for kontakt mellom generasjoner 

 
Tas til orientering. Det som nevnes 
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for gjensidig berikelse.» Gruppen ønsket at dette 
kunne eksemplifiseres med matkultur, 
historiefortelling, håndarbeid og fiske. Sørge for at 
kulturarven går videre. Kommunen må være åpen 
for å se at de eldre er en ressurs som gjerne vil 
brukes 
 
«Stimulere til medvirkning fra de eldre.» Litt ullent 
og vanskelig å få til en diskusjon rundt dette men 
oppfordringen er også her at kommunen må være 
åpen for at de eldre er en ressurs som gjerne vil 
brukes!  
 
«Bidra til at flest mulig kan bo hjemme lengst 

mulig.» Ønsker seg en klarere føring her, og det ble 
nevnt å etablere sosiale arenaer for de som ikke 
kommer seg ut av huset – en aktivitør til eldre som 
blir sittende for mye alene. 
 
Gruppa ønsker også at det opprettes et tilbud i 
øyrekka når det gjelder fysioterapi. 
 
Foreslår å endre punktet til: «Frøya kommune 

ønsker å bidra til at flest mulig kan bo hjemme 

lengst mulig, og vil se på hvordan de 

hjemmebaserte tjenestene kan utvides og utvikles/ 

fornyes til det beste for hver enkelt bruker.» 
 
«Ha løpende oversikt over folkehelsa og arbeider 

kunnskapsbasert for å fremme befolkningens 

helse.» Det kom forslag om at kommunens 
folkehelse-koordinator stilling skulle inn i dette 
punktet, i stedet for å si at man jobber 
kunnskapsbasert, for dette er noe gruppen 
forutsetter at kommunen gjør. 
 
«Satste på holdningsskapende arbeid.» Dette 
punktet kan gjerne utvides. Gruppa synes det bør ha 
med seg at politikere, kommunen og de ansatte bør 
gå foran som gode eksempler når det gjelder 
holdningsskapende arbeid.   
 
Savnes et punkt om å ta vare på folkehelsa til 
grupper som «faller utenfor» de eksisterende tilbud. 
 
 
«Fokus på folkehelse i alle kommunale planer» 
Gruppa synes det bør komme klarere fram at planer 
som gjelder folkehelsa, også må være inkluderende 
for «distriktene», og at det også etableres tilbud 
«der hvor folk bor.» 

her er i tråd med dette målet (sånn 
vil vi ha det) og denne strategien 
(sånn vil vi gjøre det). 
 
 
 
 
Tas til orientering. Se over. 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette kan 
vurderes som et tiltak innefor 
eldreomsorg. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
Tas til orientering. Ivaretas under 
«Sånn vil vi ha det»: «Frøya 
kommune er en profesjonell og 
moderne tjenseteleverandør» 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Dette omfattes av flere punkt under 
«Levekår og folkehelse»; bl.a. 
Arbeide for et mangfoldig 

fritidstilbud. 

Tas til orientering. 

  
Rådmannen tilråder ovenfor formannskap og kommunestyret å egengodkjenne Kommuneplanens samfunnsdel 
2015 – 2027 på de opplistede vilkår. 
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BOSETTING AV FLYKTINGER 2015-2016  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 16.06.15.  Innstillingen vil bli lagt fram til gruppemøtene. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Frøya kommune stiller seg positiv til å motta ytterligere 10 flyktninger i 2016.  

I tillegg til de 15 kommunen allerede har gjort vedtak på å motta. 
2. Rådmannen får forlenget fullmakt til å gå i dialog med IMDI og gjennomføre bosetting av 

flyktninger så snart det er forsvarlig i forhold til boligsituasjon. 
 
Vedlegg: 
 

1. Brev fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement – «Bosetting av flyktninger med 
bakgrunn i dagens flyktningkrise.» 

2. Rapport fra arbeidsgruppe – «bosetting av flyktninger i Frøya kommune» 
3. Rundskriv 1/2015 fra IMDI – Integreringstilskudd for år -1 og år 2-5 i 2015 

 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
13/520 
14/719 
14/1188-1 

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 – 2016 
Bosetting av flyktninger 
Bosetting av vanskeligstilte 

 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har tidligere behandlet sak om bosetting av flyktninger i sak 131/13 og sak 114/14, der det i 
begge tilfeller var positive vedtak. 
I brev fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement dattert 23.04.15, mottok kommunen ny 
henvendelse om bosetting av flyktninger der forespørselen går ut på å bosette 15 flyktninger i 2015 -16 på grunn 
av den spente situasjonen i Syria. 
Det er gjennom en bredt sammensatt gruppe med NAV som leder av arbeidsgruppa, utarbeidet en rapport som 
redegjør for kommunens muligheter for å motta flyktninger. Vurderingene er gjort ut fra tall til 
integreringstilskudd for 2014, satser for 2015 er som følger:  
 
Alle kommunene får tilskudd etter samme satsstruktur og nivå. Kommunene får et 
høyere År-1 tilskudd for enslige voksne. Stortinget har fastsatt følgende satser for 
tilskudd i 2015: 
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Integreringstilskudd 

Bosettingsår     Sats 
År-1 (2015)     kr 182 000 (voksne)* 

kr 182 000 (barn)* 
kr 232 000 (enslige voksne) 
kr 182 000 (enslige mindreårige) 

År-2 (2014)     kr 210 000 
År-3 (2013)     kr 152 000 
År-4 (2012)     kr 82 200 
År-5 (2011)     kr 70 000 
* Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år 

 

Barnehagetilskudd     kr 24 400 (engangstilskudd) 
Eldretilskudd      kr 157 500 (engangstilskudd) 
Særskilt tilskudd for enslig mindreårig  kr 191 300 
 

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller 

atferdsvansker 

Tilskudd 1:     kr 175 900 (engangstilskudd) 
Tilskudd 2:     Inntil kr 1 080 000 i inntil 5 år 

 
Boligsituasjonen i Frøya kommune er per i dag vanskelig. Av den grunn er det startet en jobb med etablering av 
boliger for vanskeligstilte, sak 179/14 punkt 7; 8 små utleieboliger for vanskeligstilte utlyses i Doffin. Utbygger 

stiller til rådighet 8 boliger etter 

nærmere definert størrelse/standard til leietakere som regnes som vanskeligstilte og stiller tomt til disposisjon 

sentrumsnært. Det inngås en avtale om at kommunen har tildelingsretten for 10 år med opsjon på 10 år til. 

Dette er påbegynt, og det er gjort avtale om at disse skal settes opp i løpet av 2015. Det jobbes også med å sette 
opp ytterligere 8 enheter i 2016, men dette er enda ikke ferdigbehandlet med tanke på utlysning i Doffin og 
opsjon på leie fra kommunal side.   
Det er gjort forsøk på å omdisponere i kommunale leiligheter slik at vi dekker behovet for bolig, noe som ikke 
har lyktes. Det er derfor også forsøkt søkt i det private markedet etter bolig, uten gode resultater.  
 
Vurdering: 
 
Frøya kommune har tidligere gjort positive vedtak i forhold til mottak av flyktninger, men har per i dag ikke 
lyktes med å realisere dette med bakgrunn i den vanskelige situasjonen i boligmarkedet. 
Kommunen har derfor startet en prosess der det settes opp nye boliger av private leverandører der kommune har 
opsjon på langtidsleie. 
 
Med bakgrunn i den omfattende flyktningkrise anser Frøya kommune det som viktig å bidra med bosetting av 
flyktninger og stiller seg positiv til å motta 10 flyktninger så snart snart kommunen har tilfredstillende boliger å 
tilby flyktningene. 
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NY HOVEDBRANNSTASJON - SISTRANDA  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 16.06.15.  Innstillingen vil bli lagt fram til gruppemøtene. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og utredning av alternative lokalisering av ny 
brannstasjon, samt kravspesifikasjon og kostnadsestimat. 
 
Kommunestyret mener at det er viktig at man snarest får på plass en ny hovedstasjon på Frøya, som 
tilfredsstiller de krav man har til lokaler for utrykningskjøretøy og utstyr og ikke minst HMS for 
brannmannskapet. Dette er ikke tilfredstillende ved dagens stasjon. 
 
Kommunestyret ber om at rådmannen snarest utlyser et totalprosjekt i DOFFIN for bygging av ny 
stasjon som bygger på kravspesifikasjonen/romprogram/tegninger i utredningen om ny stasjon. Det bes 
om både total pris for en stasjon hvor kommunen blir eier og alternativt pris for årlig leie i 10 år med 
ytterligere opsjon på leie i 10 år.  
Det bes om pris både for en stasjon plassert ved dagens lokaler på Siholmen og plassering på ny tomt på 
Melkstaden. Det forutsettes at kommunen stiller tomt til rådighet på Melkstaden. 
 
I utlysningen tas det forbehold om endelig finansiering av prosjektet enten med investeringsmidler eller 
ved driftsmidler i form av årlig leie. 
 
Så snart anbud er innkommet legges saken frem til kommunestyret for endelig godkjenning, både når det 
gjelder plassering og valg om kommunen skal være byggherre og eie selv eller inngå leieavtale med en 
utbygger. 
 
Vedlegg: 
Utredning om ny brannstasjon. Bacheloroppgave utarbeidet av Svein Ohren 
Særutskrift fra møte i kommunestyret den 27.11.2014, sak 139/14 
Notat til Formannskapet fra Brannsjef, datert 31.10.2014 
Uttalelse fra tillitsvalgte og leder beredskap 
Brev til kommunestyret fra tillitsvalgte i Frøya Brann og Redning, datert 30.10.2013 
 
Saksopplysninger:   
 
Plassering og bygging av ny hovedbrannstasjon på Sistranda har vært oppe til behandling i formannskap og 
kommunestyre ved flere anledninger, både som egen sak og som del av budsjettbehandlingen. Siste behandling 
var i kommunestyre den 27.11.2014 hvor det ble fattet følgende vedtak: 
 

Det vises til saksutredningen og de ulike alternativer for plassering av ny Hovedbrannstasjon på Frøya. Med 

bakgrunn i opplysningene som ligger i saksfremlegget, samt Mail fra teknisk sjef, anser vi at alternativene med 

ombygging på Siholmen eller nytt bygg på Melkstaden er mest aktuelle alternativ slik saken står i dag. 
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Rådmannen bes snarest om å igangsette arbeidet med en kravspesifikasjon/romprogram, og gå i dialog med 

utleier på Siholmen i forhold til ombygging og eventuelt videre leieforhold og kostnader i forhold til dette. 

Parkeringsmulighet for brannmenn skal ha fokus. 

Samtidig bes rådmannen utrede kostnad ved bygging av ny stasjon på Melkstaden, i regi av kommunen eller 

privat utbygger. 
 
Etter henvendelse fra Svein Ohren, som er ingeniørstudent ved Høyskolen i Nordland i Narvik, med spørsmål 
om kommunen hadde et byggeprosjekt som han kunne benytte i sin bacheloroppgave, så ble det pekt på 
utredningen av ny hovedbrannstasjon på Frøya. Han har derfor utredet alternativer for lokalisering av ny 
hovedbrannstasjon, samt utarbeidet kravspesifikasjon, romprogram, tegninger og kostnader for ny stasjon. 
 
Dette er en oppgave/utredning av en slik kvalitet at den kan benyttes som grunnlag for saksutredning og politisk 
beslutning. 
 
Vurdering: 
 
Det er utredet 4 ulike alternativer som følger: 
 

• Riving av gammelt bygg og bygging av ny stasjon på dagens område på Siholmen. 
• Bygging på festivaltomta på Siholmen. 
• Bygging på kommunens tomt bak «mestabygget» på Melkstaden. 
• Bygging på Mesta sin eiendom på Melkstaden. 

 
De ulike alternativer er godt belyst i utredningen og det er både negative og positive forhold ved alle 
alternativer. 
 
Det er utarbeidet et romprogram som viser en total arealramme på 958 m2 inkl. en 2.etasje/mezaninetasje på ca. 
290 m2. Total grunnflate er derfor på 668 m2. Utgangspunktet for romprogrammet er tilsvarende stasjon i Selbu 
som ble tatt i bruk i 2014, samt de krav IUA og FIG har for sin virksomhet. Det er forutsatt at FIG-utstyret for 
både Frøya og Hitra skal lokaliseres til den nye brannstasjonen. 
 
Total kostnad for hele prosjektet er på ca. kr. 22,5 mill inkl. mva. 
 
Bygget som er skissert kan bygges både på festivaltomta, Melkstaden og på Mestatomta. For eksisterende areal 
på Siholmen må lagerbygningen og kontorbygget rives, samt at man i dagens brannstasjon må rive etasjeskille 
for å få tilstrekkelig romhøyde. En løsning her krever noen tilpasninger, men er mulig å løse og man ser for seg 
samme kostnadsramme som for et nytt bygg. 
 
Det er i kostnadene ikke medtatt tomtekostnader, utendørsarbeider og løst inventar. For løst inventar vil 
mesteparten dreie seg om en del kontormøbler, mens verktøy m.m. tas med fra eksisterende stasjon. Når det 
gjelder tomtekostnad så består de ulike alternativer av ferdig planerte tomter med både fremlagt vann, avløp og 
strøm, slik at disse kostnadene er minimale. For Mestatomta må det kjøpes areal, da denne fremdeles eies av 
Mesta Eiendom AS. 
 
I utredningen har man sett på flere forhold når det gjelder plassering av stasjonen. Et forhold som etter 
brannsjefens vurdering er svært viktig er innsatstiden til sykehjemmet på 10 min jfr. Forskrift om dimensjonering 
av brannvesen. Med plassering på Siholmen vil vi ikke kunne oppnå en slik innsatstid og korteste tid man har 
oppnådd ved prøveutrykninger er 12,5 min. Vi vil derfor ikke kunne tilfredsstille kravet om innsatstid til 
sykehjemmet og det må her minnes om at sykehjemmet heller ikke har sprinkleranlegg, som kunne ha vært et 
delvis teknisk bytte for den økte innsatstiden. 
 
Det er fullt mulig å få en tilfredsstillende løsning ved riving og ombygging av dagens stasjon, også når det 
gjelder parkering. Brannsjefen har vært i kontakt med utleier, som er villig til å ombygge dagens stasjon og 
godta de restriksjoner man må sette for trafikken i området. Jfr. vedlagt situasjonsplan i utredningen. Imidlertid 
vil en under byggeperioden ha store utfordringer med midlertidige lokaler for våre biler og utstyr.  Dette har vi 
foreløpig ingen løsning for, men her må det finnes midlertidige lokaler under hele byggeperioden. 
Når det gjelder «Festivaltomta» på Siholmen så vil en plassering her bety at Frøyafestivalen må finne annen 
tomt, noe som kan være utfordrende. Brannsjefen ser derfor denne tomta som minst aktuell. 
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For Melkstaden-alternativet som gjelder eiendommen som Frøya kommune eier og som inntil i dag har vært 
utleid til Syltern, så er dette et alternativ som krever noe tilleggsareal til parkering. Her er det aktuelt med 
parkering både på sør og østsiden av Mestabygget. For adkomst så bør det være direkte innkjøring fra Fv. 714, 
mens utkjøring skjer langs vestsiden av Mestabygget, hvor det allerede er ervervet areal og som er i kommunens 
eie. 
Utredningen konkluderer med at den beste plasseringen av ny brannstasjon er på dagens Mestatomt. Denne 
tomten består av et bygg som kan ombygges ved å skifte selve platekledningen med isolerte elementer og 
montere dette på eksisterende stålkonstruksjon. Imidlertid er også her den beste løsning å bygge et helt nytt bygg 
slik som vist på situasjonsplanen i utredningen. Dette medfører imidlertid at kommunen må erverve tomta, noe 
som selvsagt vi fordyre hele prosjektet.  
Dette er også en eiendom som kan brukes til flere formål for å dekke behov for driftsavdelingen. Her kan man 
bygge ny brannstasjon og teknisk etat sin driftsavdeling kan så benytte seg av Mestabygget. Ved en slik løsning 
vil en frigi arealer/bygg på Nabeita som så kan selges. Vi er kjent med at det er entreprenører som er ute etter 
arealer for verksted/lager for sin virksomhet, noe som kan være aktuelt på Nabeita. 
 
Uansett hvilken løsning som blir valgt, så må prosjektet ut på anbud gjennom DOFFIN og da helst som et 
totalprosjekt. Man benytter da de kravspesifikasjoner/romprogram som er utarbeidet i utredningen, samt skisser 
til løsninger som utgangspunkt for utlysingen. Utlysingen kan da omfatte to ulike alternativer hvor vi ber om 
tilbud på et bygg hvor forutsetningen er at kommunen skal eie, eller at kommunen ønsker å leie ny brannstasjon 
og at det i tilbudet oppgis både en totalsum og en årlig leie for samme bygg. Her må det inngås langsiktige 
leiekontrakter som minimum har en varighet på 10 år med ytterligere opsjon på leie i 10 år. Tilbudet kan omfatte 
både plassering på Siholmen og forutsatt riving/ombygging av dagens stasjon og ny stasjon på Melkstaden.  
 
Med en slik løsning vil man få alternative priser både når det gjelder totalkostnaden for et nytt bygg og ikke 
minst leieprisen. Dette kan utlyses i DOFFIN med forbehold om endelig godkjent finansiering av 
kommunestyret. 
 
Fra brannsjefens side må det understrekes at dagens løsning/lokaler på Siholmen på langt nært tilfredsstiller 
dagens krav til HMS. Det finnes ingen ventilasjon i selve stasjonen hvor mannskapsklær og utstyr oppbevares. 
Det er i den senere tid ikke minst pekt på kreftfaren blant brannmannskap og at en av årsakene kan være 
mannskapsklær som har vært i innsats og som avgir farlige gasser. Her kreves det effektiv ventilasjon og dette er 
fullstendig fraværende i dagens stasjon. I tillegg har vi utrykningsbilene stående i en uisolert lagerhall, hvor vi 
har montert et innvendig telt med varmepumpe for å makte å holde temperaturen over frysepunktet på vinters tid. 
Her er det ingen eksosavsug eller annen ventilasjon. 
 
Dersom det ikke finnes en løsning i nærmeste fremtid når det gjelder ny stasjon må det påregnes betydelig 
påkostninger i dagens lokaler. Vi kan ikke ha en stasjon som på ingen måte tilfredsstiller krav til varme og 
ventilasjon i vognhall og garderober/lager og som til tider har utfordringer når det gjelder trafikkforhold. Det kan 
også nevnes at vi i senere tid har opplevd at utkjøring for utrykningskjøretøy har vært innesperret av fòrsekker. 
Det må her finnes løsninger, slik at utrykningskjøretøy til enhver tid har mulighet for rask innsatstid. 
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SØKNAD OM NAUSTTOMT PÅ SULA  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 16.06.15.  Innstillingen vil bli lagt fram til gruppemøtene. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune selger sjøhustomt på Sula til Geir Bjørnar Bekken, som omsøkt. Tomta begrenses slik 
som vist på vedlagt kart og med en strandlinje på maksimalt 10 meter. 
Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom 
kjøper og selger.  
 
Dersom det ikke er igangsatt bygging på tomta innen 2 år etter vedtak om salg, skal tomta tilbakeføres til 
kommunen. Ved tilbakeføring betaler kommunen tilbake kjøpesummen inkl. omkostninger uten rente og 
med fradrag for tinglysingsgebyr og dokumentavgift for skjøte. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Geir Bekken, Sula datert 25.01.2015 
Kart  
Uttalelse fra Sula fiskarlag, datert 26.05.2015 
 
Saksopplysninger:   
 
Geir Bekken, Sula søker om å kjøpe sjøhustomt på Sula. Opprinnelig søknad fra Bekken hadde en strandlinje på 
20 meter og Sula fiskarlag mente at tomten måtte reduseres. I sin nye søknad er tomten redusert til 10 meters 
strandlinje og etter ny uttalelse fra Sula fiskarlag har de ingen merknader til søknaden. 
 
Vurdering: 
 
Sula fiskarlag mener at det må settes klausuler for tidsfrist for bygging på tomta og normalt setter kommunen en 
byggefrist på 2 år ved salg av andre tomter. Dette bør også gjøres når det gjelder sjøhustomter. 
 
Tomteprisen for sjøhustomter på Sula er tidligere fastsatt til kr. 20.000,- med tillegg av omkostninger. I og med 
at det er kommunen som betaler halvparten av omkostningene må denne kostnaden legges til tomteprisen dersom 
kommunen skal oppnå kr. 20.000,- i netto for selve tomta. Dette betyr at tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- 
med tillegg av halve kostnaden for omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. Tomta avgrenses slik som vedlagt 
kart viser og med en strandlinje på maks 10 meter. Videre forutsettes at det må være igangsatt bygging på tomta 
innen 2 år fra tildelingsdato dvs. innen 18.06.2017, hvis ikke faller tomta tilbake til kommunen. 
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KJØP AV NY TRAKTOR  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 16.06.15.  Innstillingen vil bli lagt fram til gruppemøtene. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Innkjøp av ny traktor i henhold til foretatt tilbudsinnhenting godkjennes. 
Bevilgningen økes fra kr 500.000,- til kr 887.500,- 
Finansieringen er slik: 
Låneopptak:     kr 532.500,- 
25 % fra driftsfond vann:       «  177.500,- 
25 % mva       «  177.500,- 
SUM:     kr 887.500,- 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
Det har vært foretatt tilbudsinnhenting av ny traktor til anleggsavdelingen på tekniske tjenester.   
Investeringsbudsjettet for i år har avsatt kr 500.000,- til ny mindre traktor. 
 
4 tilbud har kommet.  Laveste pris etter tilbudsinnhenting er kr 887.500,- inkl. mva, og høyeste pris er kr 
968.875,- inkl. mva.   
 
Dette gjør at det mangler penger til en traktor som er ønsket og som er i henhold til oppsatt kravspesifikasjon. 
 
En ny mindre traktor ble lagt inn i investeringsbudsjettet ut fra behov for å komme til med bl.a. brøyting og 
strøing i boligfelt, skoleplasser og parkeringsplasser.  Nåværende traktor er for stor til dette, men den passer godt 
til arbeidet på kommunale veger.         
 
Vurdering: 
 
En traktor som er ønsket og som er i henhold til kravspesifikasjon krever altså tilleggsbevilgning.  Vi har ikke 
truffet på antatt kostnad i forbindelse med investeringsbudsjettet.  Et annet alternativ enn tilleggsbevilgning er å 
gå ned på størrelsen og kravspesifikasjonen. 
 
Det siste alternativet er ikke helt ønsket ut fra behov.  Den valgte traktoren gir mer bruk, fleksibilitet og 
effektivitet ved at den kan benyttes mer, bl.a. til lasting av grus og til transport av gravemaskin ved begravelser.  
Vi har kommet til at vann og avløp hos oss også har bruk for en slik traktor, og at deres behov utgjør 20 – 25 %.  
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Vann og avløp flytter masser som grus, singel og jord ved grøftearbeider.  Samtidig vil behovet bli større da det 
er aktuelt med sugevogn koblet til traktor for tømming av sandfangkummer og tanker i vannrenseanlegget. 
 
Vi anbefaler en traktor som er i henhold til tilbudsinnhentingen og med følgende finansiering: 
Låneopptak:     kr 532.500,- 
25 % fra driftsfond vann:        «  177.500,- 
25 % mva       «  177.500,- 
SUM:     kr 887.500,- 
 
Dette vil si at låneopptaket øker fra kr 400.000,- da bevilgningen på kr 500.000,- er inkl. mva, til kr 532.500,-. 
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TILLEGGSFINANSIERING/PROSJEKTERING LIGGEKAI SISTRANDA  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 16.06.15.  Innstillingen vil bli lagt fram til gruppemøtene. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre vedtar å tilleggsfinansiere kr 300 000,- til detaljprosjektering av liggekai på 
Sistranda. Tilleggsfinansiering på kr. 300.000,- i 2015 dekkes ved bruk av ubundet kapitalfond på kr. 
240.000,- mot tilbakeføring ved fullfinansiering av prosjektet i 2016 og kr. 60.000,- i 
momskompensasajon. 
Resterende av utgifter til detaljprosjektering og prosjektledelse dekkes over budsjettpost for liggekai 
Sistranda, hvor det for 2015 er bevilget kr 1 mill. Dette fordeles i kr 800 000,- i låneopptak i 2015 og kr 
200 000,- i mva kompensasjon 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
Frøya kommunestyre vedtok i 2013 å utrede muligheter for liggekai i området Nesset – Hamarvik for større 
båter. Det ble tidlig klart at det mest aktuelle alternativet var på Sistranda i forbindelse med den eksisterende 
moloen. Teknisk forprosjekt ble godkjent i kommunestyret i Frøya kommune den 26.02.15 og det ble sendt 
søknad til Kystverket om tilskudd på inntil 75% av kostnaden som er beregnet til kr 48.380.000,-  For å kunne 
realisere prosjektet hurtig ba rådmannen om at det ble innhentet anbud på detaljprosjektering og utarbeidelse av 
anbudsdokumenter. Utgiftene dekkes over budsjettposten for liggekai Sistranda, hvor det for 2015 er bevilget kr 
1. mill. Realiseringen av liggekaia forutsetter at søknaden om støtte fra Kystverket innvilges. 
Ved anbudsfristens utløp var det mottatt 7 tilbud på prosjektering av liggekai på Sistranda og det er vedtatt å 
inngå kontraktsforhandlinger med laveste tilbyder Norconsult på kr 933.758,-  ekskl. mva. 
 
Vurdering: 
 
Ut fra budsjettert beløp på kr. 1.000.000,- inkl. mva for 2015 så har vi derfor ikke dekning i årets budsjett til å 
gjennomføre detaljprosjekteringen. Inkludert utgiftene til prosjektstyring/ledelse som gjelder teknisk etat, må det 
tilleggsfinasieres kr. 300.000,- inkl. mva. 
 
Det er viktig at prosjekteringen går fortløpende og at det ikke blir stopp med bakgrunn i manglende finansiering, 
da dette kan øke utgiftene. Uansett må disse utgiftene tas med når tilsagn om tilskudd fra Kystverket foreligger 
og hele prosjektet skal fullfinansieres. Det foreslås derfor en tilleggsfinansiering på kr. 300.000,- i 2015 som 
dekkes ved bruk av ubundet kapitalfond på kr. 240.000,- mot tilbakeføring ved fullfinansiering av prosjektet i 
2016 og kr. 60.000,- i momskompensasajon. 
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FORSLAG OM ENDRING AV  NY ARBEIDSMILJØLOV - MIDLERTIDIGE ANSETTELSER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML14-9) vil skape større 
usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres personlige økonomi. Forslaget 
vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder.  
Frøya kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode skoler og 
gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av dette, ønsker Frøya 
kommune en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det 
oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Dersom et flertall på stortinget allikevel 
vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil Frøya kommune som arbeidsgiver likevel fortsette 
dagens praksis. 
 
Vedlegg: 
 
Div. vedlegg. 
 
Saksopplysninger:   
 
Arbeids og sosialdepartementet har fremmet forslag om en ny generell adgang til midlertidig ansettelse, uten 
vilkår for inntil tolv måneder, kombinert med forslag om begrensninger i arbeidsmiljøloven § 14 - 9.  
Det innebærer en karanteneperiode på tolv måneder for nye ansettelser på generelt grunnlag, og en 
kvotebegrensning for hvor mange arbeidstakere som kan ansettes på generelt grunnlag. Kvoten foreslås satt til 
maksimalt 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, men det vil alltid være tillatt at minst én arbeidstaker på 
det generelle grunnlaget.  
Regjeringens forslag om økt adgang til midlertidig ansettelser, kan føre til mange negative konsekvenser for 
arbeidstakere. Det blir vanskeligere å få lån til å etablere seg. Dette gir større usikkerhet for den enkelte.  
Regjeringen hevder at faste ansettelser fortsatt skal være normen, men åpner i praksis for at alle nyansettelser 
kan være midlertidige i 12 måneder. Dette bidrar til å omdefinere midlertidighet til en normalordning. Erfaringen 
fra andre land viser at det blir mer løsarbeid, svakere rettigheter for innleide arbeidstakere og et mer tydelig A- 
og B-lag i arbeidslivet. Derfor står en samlet arbeidstakerside mot Regjeringens forslag.  
Regjeringen sier også at endringene vil gi et springbrett inn i arbeidslivet, men organisasjonene som 
representerer disse gruppene støtter ikke forslaget. Regjeringen hevder at endringene vil gi flere arbeidsplasser. 
Men forskning viser at flere midlertidig ansatte ikke skaper flere jobber. Dette fremheves blant annet av de 
funksjonshemmedes organisasjoner i deres høringsuttalelser.  
Norge har i dag et svært omstillingsdyktig arbeidsliv med stor gjensidig tillit mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker. Det gjør det mulige å finne gode ordninger i fellesskap som er fleksible for begge parter. Til tross 
for at Sverige har dobbelt så stor andel midlertidig ansatte som Norge, er sjansen for en overgang fra midlertidig 
til fast stilling mindre enn i Norge. I  
tillegg har Sverige dobbelt så mange arbeidsledige som Norge, og stor ungdomsledighet, selv om adgangen til 
bruk av midlertidige ansatte er høyere enn i Norge.  
Administrasjonen mener at forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven, kan oppsummeres med at mange på sikt 
vil oppleve et skifte fra trygge til utrygge jobber. Kombinasjonen mellom jobb og privatliv blir også 
vanskeligere. Det vil føre til mer økonomisk utrygghet for de som kanskje trenger trygghet aller mest. 
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Vurdering: 
 
Administrasjonen vil ikke anbefale kommunestyret å vedta og ikke forholde seg til lovendringer slik regjeringen 
opprinnelig foreslår. Imidlertid står kommunestyret fritt i å vedta en personalpolitikk, som ikke utnytter lovens 
maksimalgrense, i forhold til midlertidige ansettelser. Administrasjonen er av den mening at kommunestyret bør 
ha en ansvarlig og offensiv personalpolitikk, slik at kommunen framstår som en seriøs og attraktiv arbeidsgiver. 
Vi skal heller ikke endre praksis i forhold til midlertidige ansettelser, selv om loven åpner for det.  
I Frøya kommune ønsker vi å begrense bruken av midlertidige ansettelser, og det kan vi gjøre gjennom 
kommunens personalpolitikk. 
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OPPSTART AV HELSEFAGARBEIDERUTDANNING FOR INNVANDRERE (HEFFI)  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra 15.06.15.  Innstillingen vil bli lagt fram til 
gruppemøtene. 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 
 

1. ”Helsefagarbeiderutdanning for innvandrere – Heffi modellen” godkjennes som et  4 årig 
utdanningsprosjekt i Frøya og Hitra kommuner, med oppstart høsten 2015 / nyttår 2016. Dette 
forutsetter bidrag fra Fylkeskommune og Fylkesmann som vist i tabell 3.  

2.  Antall lærlingeplasser innen helsearbeiderfaget økes i forhold til antall elever som starter på 
utdanningsløpet. 

3. Avlønning av lærlingene etter ”Heffi-modellen” skjer etter en tre års modell:     1.halvår 30 % av 
fagarbeidelønn, 2. halvår 35%, 3 halvår 40%, 4.halvår 50%, 5.halvår 65 % og 6.halvår 80% av 
fagarbeiderlønn( jfr. Hovedtariffavtalens § 6.1.3) 

4. Kommunene er forpliktet til å tilrettelegge for mottak av lærlingene i praksisfeltet. Dette medfører 
også en styrking av personalets veilederkompetanse som skal veilede våre innvandrere ute i 
praksisfeltet. 

5. Kommunens utgifter innarbeides i kommunenes økonomiplan 2016-2020 

6. Det forutsettes at det gjøres likelydende vedtak i Frøya og Hitra kommuner 

Enstemmig. 

 
Forslag til vedtak: 
 

1. ”Helsefagarbeiderutdanning for innvandrere – Heffi modellen” godkjennes som et  4 årig 
utdanningsprosjekt i Frøya og Hitra kommuner, med oppstart høsten 2015 / nyttår 2016. Dette 
forutsetter bidrag fra Fylkeskommune og Fylkesmann som vist i tabell 3.  

2. Antall lærlingeplasser innen helsearbeiderfaget økes i forhold til antall elever som starter på 
utdanningsløpet. 

3. Avlønning av lærlingene etter ”Heffi-modellen” skjer etter en tre års modell:     1.halvår 30 % 
av fagarbeidelønn, 2. halvår 35%, 3 halvår 40%, 4.halvår 50%, 5.halvår 65 % og 6.halvår 80% 
av fagarbeiderlønn( jfr. Hovedtariffavtalens § 6.1.3) 
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4. Kommunene er forpliktet til å tilrettelegge for mottak av lærlingene i praksisfeltet. Dette 
medfører også en styrking av personalets veilederkompetanse som skal veilede våre 
innvandrere ute i praksisfeltet. 

5. Kommunens utgifter innarbeides i kommunenes økonomiplan 2016-2020 

6. Det forutsettes at det gjøres likelydende vedtak i Frøya og Hitra kommuner 

 
Saksopplysninger:   

Helse- og omsorgstjenestene i Hitra og Frøya kommuner planlegger oppstart av 
helsefagarbeiderutdanning for innvandrere i løpet av høsten 2015 / Januar2016. Dette er et 
utdanningsprosjekt som gjennomføres over 4 år. Kommunene ser dette som et viktig rekrutteringstiltak 
da vi ser et økende behov for helsefaglig kompetanse innen helse- og omsorgsområdet. 

Omsorgstjenestene står i dag overfor utfordringer knyttet til høy andel personell uten helse- og 
sosialutdanning, en lav andel personell med høgskoleutdanning, sykefravær, avgang til attføring / 
uførepensjon og et omfattende bruk av deltidsstillinger. Disse utfordringene krever løsninger knyttet 
til både en øking av kapasitet og en heving av kompetanse. Tjenestene opplever behov for økt 
grunnbemanning, blant annet på grunn av et økende antall ressurskrevende brukere. Det må også tas 
høyde for andelen arbeidstakere som slutter på grunn av alder i et langsiktig perspektiv. 

Frøya kommune har utarbeidet et digitalt kartleggingsprogram til bruk i Frøya og Hitra kommuner, og 
har til nå kartlagt ca 250 fremmedspråklige. Dette gjelder kartlegging av utdanning, arbeidserfaring, 
fritidsinteresser og ønsker/planer for framtida. Så langt ser vi mange med bred og solid 
realkompetanse fra sitt hjemlang, noe vi ønsker skal videreføres også i våre kommuner. 

Trondheim kommune har god og langvarig erfaring med utdanningsprogrammet ”Heffi”,     og har 
sammen men Sør-Trøndelag Fylkeskommune bistått Frøya og Hitra kommuner med råd og 
veiledning. Frøya og Hitra kommuner kan gjennom sitt prosjekt være med å utforme en modell som 
også er overførbar til andre distriktskommuner.  

 

Utdanningstilbudet. 

Utdanningstilbudet vil arrangeres i regi av Frøya og Hitra Ressurssenter i samarbeid med Frøya og 
Hitra kommuner. Dette er et tilbud som gis ut over det som Fylkeskommunen ved videregående 
opplæring gir i dag innen helse – og oppvekstfag. Utdanningsløpet kjøres som et prosjekt over 4 år 
fordi vi ønsker å høste erfaringer underveis både fra skole og praksisfeltet. En ser for seg mellom 12 -
20 kandidater. 

 

Målgruppa. 

Tilbudet er tilrettelagt for voksne innvandrere med forholdsvis kort botid i Norge, og som har sterk 
motivasjon for å utdanne seg til et yrke innen helsesektoren. Utdanningen er rettet mot personer som 
ikke er i fast arbeid og / eller ikke kan benytte seg av ordinært utdanningstilbud. Søkere bør også ha 
grunnleggende norskkunnskaper (nivå 2). 

Hovedtyngden av kandidater skal være voksne med rett til videregående utdanning. Dette vil også 
utløse voksenrettsmidler / tilskuddsmidler fra fylkeskommunen. Voksne som ikke har rett til 
videregående opplæring gis normalt ikke tilskudd fra fylkeskommunen og vil derfor medføre større 
økonomiske kostnader for kommunene. 

Krav til søkerne. 

• Det stilles krav til at den enkelte har bestått grunnskoleopplæring fra sitt hjemland. 

• Oppholdstillatelse. 

• Anbefalt norskkunnskaper på nivå 2 (skriftlig og muntlig) 
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Konkret om utdanningsløpet. 

Utdanningen gir rett til støtte fra Statens Lånekasse. Utdanningstilbudet går over fire år, med to dager 
skole og tre dager i praksisfeltet pr. uke. Første år har kandidaten status som elev. Fra andre år tegnes 
det lærekontrakt med Frøya / Hitra kommuner. Lærekontrakten går over 3 år. 

Oppfølging fra opplæringskontorene skjer på lik linje med andre lærlinger. En ser for seg en tett 
oppfølging i praksisfeltet i starten. Veilederkompetanse er også svært viktig, og vi ønsker derfor å 
styrke personalets kompetanse i veilederrollen.  Dette er tenkt gjennomført via et samarbeidsprosjekt 
med Nasjonal kompetansetjeneste og kommunene Frøya og Hitra.. Her er også voksenopplæringa v. 
Sør Trøndelag fylkeskommune samarbeidspartnere 
 
Vurdering: 
 

Ved oppstart av et slikt utdanningsløp er det noen sentrale punkter som må avklares. 

1. Finansiering av utdanningsløpet 

2. Antall lærlingeplasser i kommunene 

3. Avlønning av lærlingene 

4. Nok veiledere i praksisfeltet. 

Finansiering av utdanningsløpet. 

Utdanningsløpet vil i 2015 ikke medføre økte lønnskostnader (lærlingelønn) for kommunene. 
Avlønning av lærlingene vil være kommunenes finansielle bidrag fra 2016 / 2017.  

Kommunene vil også søke Fylkesmannen om tilskuddsmidler for gjennomføring av et slikt løp. Dette 
gjelder søknad om tilskudd pr. opplæringskandidat, samt kompetanseutvikling av personalet som skal 
være veiledere i praksisfeltet. 

Fylkeskommunen antas å  bidra med et voksenrettstilskudd med kr 400.000,- pr klasse pr år. Første 
året har kandidatene elevstatus, noe som utløser rettigheter i Statens Lånekasse.            I det andre 
året tegner kandidatene lærekontrakt med kommunene, og mottar en prosentandel av fagarbeiderlønn. 
Avlønningen øker gradvis over 3 år.(lærlingens verdiskapning). Ved avlønnig av lærlinger er det tatt 
utgangspunkt i Hovedtariffavtalens § 6.1.3 – med tre års læretid og en øking av lærlingelønn hvert 
halvår. Pr.01.05.15 utgjør årslønn (fagarbeiderlønn)  kr. 319.000,-  

Forslag til avlønning av lærlinger i ”Heffi-modellen”( 1 + 3 år): 

Tabell 1. 

1. halvår - 

2. halvår - 

3. halvår 30 % 

4. halvår 35 % 

5. halvår 40 % 

6. halvår 50 % 

7. halvår 65 % 

8. halvår 80 % 
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Lærlingekostnader for kommunene (eksl. sosiale kostnader): 

Lønnsgrunnlag: Lønn pr. mnd. pr. pers. Lærlingetilskudd: Nettokost. pr. pers. pr. mnd. 6 lærlinger pr. mnd: Kostnad pr. kom. Pr. år (6)

1. halvår 2015 -                         -                                       -                             -                                                     -                                        -                   2015

2. halvår 2016 -                         -                                       -                             -                                                     -                                        

3. halvår (30%) 2016 95 700,00            7 975,00                             2 043,00                   5 932,00                                           35 592,00                            213 552,00     2016

4. halvår (35%) 2017 111 650,00          9 304,17                             2 043,00                   7 261,17                                           43 567,00                            

5. halvår (40%) 2017 127 600,00          10 633,33                           2 043,00                   8 590,33                                           51 542,00                            570 654,00     2017

6. halvår (50%) 2018 159 500,00          13 291,67                           2 043,00                   11 248,67                                        67 492,00                            

7. halvår (65%) 2018 207 350,00          17 279,17                           2 043,00                   15 236,17                                        91 417,00                            953 454,00     2018

8. halvår (80%) 2019 255 200,00          21 266,67                           2 043,00                   19 223,67                                        115 342,00                         692 052,00     2019

2 429 712,00  

Tabell 2. 

Det søkes om tilsagn ift. følgende finansieringbudsjett:  

Lærlingekostnad / -finansiering Skolekostnad: Skolefinansiering: Veiledning: Lærematr.

År Kommuner (12 lærl.) Kommuner (20 lærl.) STFK STFK FMST Eleven

2015 -kr                               - 200 000,00kr        200 000,00kr             25 000,00kr     2 500,00kr     

2016 427 104,00kr                 711 840,00kr                 400 000,00kr        400 000,00kr             50 000,00kr     5 000,00kr     

2017 1 141 308,00kr             1 902 180,00kr             400 000,00kr        400 000,00kr             50 000,00kr     5 000,00kr     

2018 1 906 908,00kr             3 178 180,00kr             400 000,00kr        400 000,00kr             50 000,00kr     5 000,00kr     

2019 1 384 104,00kr             2 306 840,00kr             200 000,00kr        200 000,00kr             25 000,00kr     2 500,00kr     

Sum: 4 859 424,00kr             8 099 040,00kr             1 600 000,00kr     1 600 000,00kr         200 000,00kr   20 000,00kr  

12 lærlinger 20 lærlinger

Sum kostnader - 4 år: 6 679 424,00kr             9 919 040,00kr      

Tabell 3. 

I tilfelle det ikke blir oppstart før januar 2016, forskyves finansieringen tilsvarende 
 

Antall lærlingeplasser i kommunene.  

I 2015 har Frøya totalt 9 lærlingeplasser og 5 av disse tar utdanningsløp innen helsearbeiderfaget. 
Hitra kommune har ikke et tak på antall lærlingeplasser, og har i dag 5 lærlinger innen 
helsearbeiderfaget. 

Utdanningsløpet ”Heffi” vil medføre et økt behov for antall lærlingeplasser i begge kommunene. 
Spørsmålet er da om dette skal gå inn i dagens antall lærlingeplasser, eller om antall kommunale 
lærlingeplasser må økes.  

Rådmannen mener at det er viktig å ta hensyn til og ivareta de elever som går ordinært løp via 
videregående opplæring (ungdommene våre), og som bør være sikret lærlingeplasser i egen 
kommune. En vurderer det derfor slik at det planlagte utdanningstilbudet ikke skal gå på bekostning 
av de lærlingeplasser kommunene har i dag, men at det blir i tillegg til. 

Praksisfeltet i kommunene må også legge til rette for mottak av lærlinger. Med dette menes at 
praksisfeltet legger til rette for mottak av / oppfølging av lærlingene innenfor de ulike 
praksisområdene, at vi har gode veiledere som tar ansvar for opplæring og oppfølging av lærlingene. 

Økte utgifter til «Heffi-programmet» legges inn i økonomiplanperioden for begge kommuner. Det er 
en forutsetning for oppstart at begge kommuner gjør det samme vedtaket. 



Saknr: 69/15 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
18.06.2015 

Arkivsaksnr: 
15/484 

Sak nr: 
69/15 

Saksbehandler: 
Hjørdis Årvik Smalø 

Arkivkode: 
U62 &13 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
106/15 Formannskapet 16.06.2015 
69/15 Kommunestyret 18.06.2015 
 
 
HØRING- FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE SØNDAGSÅPNE 
BUTIKKER  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 16.06.15.  Innstillingen vil bli lagt fram til gruppemøtene. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges frem fra Rådmann uten innstilling. 
 
Vedlegg: 
 
Høringsbrev og notat er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---forslag-om-
endringer-i-helligdagsloven-for-a-tillate-sondagsapne-butikker/id2403951/ 
 
Saksopplysninger:   
 
I denne saken gjennomgår rådmannen forslagene til endring og mulige høringsuttalelser.  
 
Bakgrunn: 
 
Forslaget om å bygge ned reguleringen av butikkers åpningstider på søndag er forankret i regjeringens politiske 
plattform (Sundvolden-erklæringen). Utgangspunktet for forslaget om å fjerne påbudet om søndagsstengte 
butikker er at man anser tilbud og etterspørsel som bedre egnet enn lovverket til å regulere butikkers 
åpningstider. Det pekes også på at endrings-forslaget gir større likebehandling mellom butikker og bidrar til å 
forenkle regelverket. 
 
Fakta: 
Bestemmelsene som regulerer butikkers åpningstider finnes i Lov om helligdager og helligdagsfred 
(helligdagsfredloven) som ble vedtatt i 1995 og betydelig revidert i 2003. Loven pålegger i § 5 faste 
utsalgssteder å holde stengt på de helligdager som er listet i § 2, og å stenge kl. 16 på jul-, påske- og pinseaften. 
 
Lovens § 5 lister også opp en rekke unntak fra hovedregelen om å holde stengt på helligdager og å stenge 
tidligere på noen dager. De mest sentrale av disse gjelder utsalgssteder som i hovedsak selger kiosk- og 
dagligvarer og har en salgsflate på mindre enn 100 kvm, bensin-stasjoner med salgsflate mindre enn 150 kvm, 
hagesentre og det generelle fritaket de tre siste søndagene før jul. 
 
I tillegg har fylkesmannen anledning til å bestemme at hele eller deler av en kommune skal regnes som et typisk 
turiststed og dermed få unntak fra hovedregelen for hele eller deler av året. Som typisk turiststed kan bare regnes 
område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister. 
 
Helligdagsfredlovens § 5 (både hovedregel og unntaksbestemmelser) gjelder også for høytidsdagene 1. og 17. 
mai. 
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Forslaget som når er sent på høring omfatter å fjerne den bestemmelsen i Hellig-dagsfredlovens § 5 som 
pålegger faste utsalgssteder å holde stengt på søndager.  
 
Pålegget om å holde stengt på øvrige helligdager og høytidsdagene opprettholdes, likeledes pålegget om å stenge 
kl. 16 på jul-, påske- og pinseaften. Unntaksbestemmelsene videreføres også, slik at det fortsatt vil være 
utsalgssteder som har anledning til å holde oppe på hellig- og høytidsdager. 
 
Regjeringen har også valgt å høre et annet forslag, hvor beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune. 
Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne få ta stilling til om adgangen til søndagsåpent i sin 
kommune skal utvides i forhold til dagens situasjon. Det er en forutsetning at eventuell kommunal 
reguleringsmyndighet utformes slik at den ikke innebærer en innstramming i forhold til dagens rammer. 
 
Forholdet til helligdagsfreden:  
 
Helligdagsfredlovens formål er å verne om det gudstjenstlige liv og den alminnelige fred på helligdager og å gi 
høytiden ro og verdighet. For å ivareta formålet har loven i tillegg til åpningstidsbestemmelsene i § 5 et 
støyforbud i § 3 og et forbud mot offentlige arrangementer i § 4. Verken støyforbudet eller forbudet mot 
offentlige arrangement anses å være til hinder for butikkåpent i kirketiden, så lenge salgsvirksomheten ikke 
direkte forstyrrer gudstjenesten. 
 
Forholdet til arbeidsmiljøloven: Arbeidsmiljøloven åpner blant annet for unntak fra forbudet mot søndagsarbeid 
når det gjelder arbeid i butikker som kan ha åpent etter helligdagsfredloven. Det innebærer at ansatte i 
virksomheter som etter loven kan ha åpent på søndager, også kan arbeide på søndager. Dette endres ikke selv om 
helligdagsfredloven endres. 
 
Endringer i helligdagsfredloven, slik at butikker  kan holde søndagsåpent, vil ha som konse-kvens at disse 
butikkene også kan benytte seg av søndagsarbeid innenfor de rammene som følger av arbeidsmiljøloven. 
Arbeidsgiver skal imidlertid drøfte behovet for søndagsarbeid før det iverksettes, jfr. arbeidsmiljølovens § 10-
10. I tillegg de begrensninger for søndagsarbeid som følger av arbeidsmiljøloven, vil spørsmålet om hvem som 
faktisk skal utføre søndagsarbeid, bero på den aktuelle arbeidsavtalen og bestemmelsene om dette i en eventuell 
tariffavtale. 
 
Vurdering: 
 
Det finnes en rekke generelle argumenter både for og i mot søndagsåpne butikker. Disse er det redegjort for i 
høringsnotatet fra Kulturdepartementet og blir ikke gjengitt her. 
 
I debatten handler det mye om økt tilgjengelighet og forbrukernes ønsker om å ha frihet til å handle når det 
passer. Norsk varehandel har lang erfaring med blant annet søndagshandel i desember måned. At også søndag 
kan bli en travel handledag er det liten tvil om! 
 
Men det er allerede en svært høy tilgjengelighet med lange åpningstider på hverdager. Søndagsåpne butikker vil 
ha konsekvenser for butikkansatte, butikkenes eiere, kjedene og forbrukerne. Ifølge NHO er ansatte i butikkene 
og fagforeningene generelt negativt innstilt til søndagsåpne butikker. 
 
De mener at søndagsåpne butikker ikke vil gi økt omsetning, bare økte kostnader. Deres syn er at vårt konsum er 
allerede høyt og de er av den oppfatning av at vi ikke vil spise enda mer mat eller fylle opp klesskapet enda mer 
selv om butikkene har åpent på søndag. Omsetningen vil bare spres over flere timer. 
 
Forbrukerne spriker veldig i sin mening. Mange ønsker at vi selv skal få velge når vi handler. Det som ikke har 
vært synliggjort så mye i denne debatten er om forbrukerne ønsker det selv om konsekvensene for butikkene er 
at de må kompensere for økte kostnader med høyere pris på sine varer hvis økning i omsetning ikke skjer.  
 
Når det gjelder lokale forhold vises det til at Frøya ikke er definert som et typisk turiststed der det allerede er 
søndagsåpne butikker. Pr i dag er det flere grendelagsbutikker på Hitra som holder søndagsåpent, og den 
nærmest Frøya er Joker på Dolmøy. Den har åpent mellom 12 og 13 på søndager. Bakgrunnen for dette er et 
ønske om å kunne betjene turistnæringen i sommerhalvåret og i høytider. 
 
Når det gjelder like konkuransevilkår i regionen vil det kanskje ikke  ha en stor betydning   om hver enkelt 
kommune får anledning til å bestemme åpningstider og alle velger søndagsåpent. Skulle imidlertid Hitra og/eller 
Orkanger og Trondheim åpne for søndagsåpne butikker og Frøya ikke, vil det sannsynligvis endre folks vaner i 
forhold til å bruke søndagen for å handle på Hitra og ved store kjøpesenter, plantasjen etc utenfor regionen. 
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Dette vil sannsynligvis vise seg mest hvis  Hitra kommune åpner for søndagsåpne butikker. Da må det påregnes 
en handelslekkasje fra Frøya til Hitra som følge av åpningstidene uten at det er mulig å tallfeste dette på 
nåværende tidspunkt. Spesielt vil dette ramme butikker som ikke er dagligvarebutikker. Ved vurderingen bør 
man legge vekt på de små aktørene og de som ikke driver innenfor dagligvarehandelen, de som gir mangfoldet i 
handelen på Frøya.  Disse har i dag små marginer og mange har kanskje ikke livets rett hvis konkurranse-
forholdene blir endret for mye. 
 
Siden søndagsåpent ikke medfører at ansatte må jobbe flere timer hver uke, da arbeidstidsbestemmelsen sier noe 
om hvor mye hver enkelt kan jobbe, kunne dette vært en mulighet for å få flere i arbeid. Spørsmålet er om det gir 
trygge arbeidsplasser. Aktører som i dag driver med små marginer vil være de som får størst utfordringer i 
forhold til kostnad og omsetning, og kanskje ikke har mulighet for å drive videre med eventuelt økte kostnader 
men ikke økt omsetning. 
 
Ved vurdering av muligheten for søndagsåpne butikker kan det bla nevnes at det vil gi kundende større 
valgfrihet for når de ønsker å handle. Dette vil kanskje være med på å spre «handlespresset» utover hele uka slik 
at presset på fredager og lørdager letter.  
 
I tillegg til NHO er  Virke, LO og fagforeningene mot søndagsåpne butikker. Både ansatte, deres familier og 
næringene vil tape, påstår de. I undersøkelser svarer et flertall av  de spurte at de er mot søndagsåpne butikker. 
De fleste ønsker forskjell på hverdag og helg og mener at det ikke er behov for utvidet åpningstid i forhold til det 
vi har i dag. 
 
De store dagligvarekjedene er også mot søndagsåpne butikker. Til tross for dette har en del av disse gjort 
investeringer for å tilpasse seg dagens regelverk, men ingen på Frøya har gjort dette. Vi har derfor pr i dag like 
konkuransevilkår for de butikkene som eksisterer nå, men de store dagligvarekjedene har større mulighet til å 
tilpasse seg regelverket enn de små har. Hvis det åpnes for at alle kan ha søndagsåpent kan det for de små bli 
snakk om at de ikke tør la være å holde åpent på søndager og dette kan være med på å svekke dem og styrke de 
store. 
 
Skulle det bli åpnet for søndagsåpne butikker vil Rådmannen påpeke viktigheten av at butikkene ved en slik 
ordning får klare rammebetingelser for sin drift, og at det må legges begrensninger på hvor ofte kommunene kan 
endre åpningstidsbestemmelsene. 
 
Konklusjon: 
 
Følgende høringssvar anses som mulige: 
 
Alt.1:  
Frøya kommune støtter regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som åpner for søndagsåpne 
butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015. 
 
Alt. 2:  
Frøya kommune støtter ikke regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som åpner for søndagsåpne 
butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015. 
 
Alt.3:  
Frøya kommune støtter ikke regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som åpner for søndagsåpne 
butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015. 
 
Blir det vedtak om søndagsåpne butikker ønsker Frøya kommune at ansvaret for å bestemme utvidet åpningstid 
for utsalgssteder i henhold til § 5 i helligdagsfredloven overføres til kommunene. 
 
Saken legges frem fra Rådmann uten innstilling. 
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ARBEIDSGIVERSTRATEGI 2015 - 2020  
 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune tar vedlagte arbeidsgiverstrategi 2015 – 2020 m/implementeringsplan til orientering. 
Arbeidsgiverstrategien legges ut på høring til Lederforum, arbeidstakerorganisasjonene, 
Kommuneadministrasjonen og ansatte i Frøya kommune. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune vedtar vedlagte arbeidsgiverstrategi 2015 – 2020 m/implementeringsplan.  
Planen gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 
 
Vedlegg: 
 
Frøya kommune arbeidsgiverstrategi 2015 – 2020  
Frøya kommunes arbeidsgiverstrategi 2015 – 2020 (kortversjon) 
Implementeringsplan 
Høringsuttalelse fra Forum helse, datert 08.06.15 
Høringsuttalelse fra Torny Sørlie, datert 04.06.15 
 
Saksopplysninger:   
 
Arbeidet med ny arbeidsgiverstrategi startet allerede i 2010.  Visjoner og mål er endret etter denne tid. 
Formannskapet behandlet arbeidsgiverstrategien i sak 46/12 den 19.03.13 og gjorde følgende vedtak: 
Saken sendes tilbake til prosjektgruppen hvor de politiske signalene tas inn til drøfting. 

Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe inntil saken fremmes for kommunestyret. 

Helge Borgen ønsker å gå ut av prosjektgruppen. Arvid Hammenrnes går inn istedet for han. 
 
I forbindelse med at rådmannen startet prosjektet Administrativ utvikling i Frøya kommune, jfr. sak 14/52 i 
Kommunestyret den 22.05.14, ble det satt ned ei ny gruppe som skulle jobbe med arbeidsgiverstrategi 2015 – 
2020. 
 
Gruppa har bestått av: 
Hovedtillitsvalgt Ann Katrin Silset 
Virksomhetsleder Elin Reppe 
Tilflyttingssjef Hjørdis Smalø 
Seniorrådgiver Knut Arne Strømøy 
Personalsjef Kirsten R. Antonsen 
Gruppa startet med sitt første møte den 25.09.2014. 
 
Gruppa har tatt visjonen Kraft og mangfold inn i dokumentet. Det samme når det gjelder våre verdier. Har 
skrevet litt om virkeområder, mål strategier og prioriterte innsatsområder. 
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Hovedmål: Frøya kommune skal være en profesjonell og kvalitetsbevisst leverandør av tjenester og forvalter av 
fellesgoder. 
 
I inneværende planperiode er ledelse, medarbeiderskap, identitet og omdømme samt det å beholde og rekruttere 
arbeidskraft prioriterte arbeidsområder i Frøya kommune. Her har gruppa fått innspill på lederprinsipper vedtatt 
i lederforum, samt at gruppa også har sett på samfunnsplanen. Dette for at mål og verdier skal ha samme 
utgangspunkt som samfunnsplanen. 
 
Den daglige gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken skal skje i samarbeid med medarbeiderne og 
fagforeningene og skal innrettes i tråd med sentrale, lokale avtaler og vedtak. 
 
Etter at dokumentene ble sendt ut på høring, har gruppa mottatt 2 høringsuttaleslser. En fra Forum helse og en 
fra Torny Sørlie. 
 
Høringsuttalelse fra Forum helse: 

1. Her mener vi at dette allerede ligger i dokumentet side 9, 2. avsnitt under beholde arbeidskraft. 
2. Her har vi lagt til /endret en setning i dokumentet, markert med rødt. «…Frøya kommune, og 

kompetansen til ansatte må følge brukernes behov – der disse er» 
3. Dette punktet mener vi blir ivaretatt under arbeidsgivers styringsrett side 9. 

 
Høringsuttalelse fra Torny Sørlie: 
Her har vi tatt inn en ny setning side 9 i dokumentet, mrk med rød skrift. «I denne planen vil lærlinger ha en 
sentral plass.» 
 
Har også lagt til et punkt i kortversjonen under beholde og rekruttere arbeidskraft: «Ha fokus på 
lærlingeordningen» (markert med rød skrift) 
 
Her vil vi peke på at vi holder på med en gjennomgang av lærlingeordningen i dag. Vi skal også starte arbeidet 
med en strategisk kompetanseplan. Vi mener at disse punktene som Torny Sørli i tillegg påpeker, vil komme inn 
i disse dokumentene. 
 
For at arbeidsgiverstrategien skal være leservennlig har gruppa også laget en kortversjon. Her er de viktigste 
punktene trukket fram. 
 
Begge versjonene vil bli lagt ut i Kvalitetslosen etter endelig vedtak i Kommunestyret. 
 
Vurdering: 
 
Administrasjonen i Frøya kommune anbefaler at dokumentene blir vedtatt. Dette er et viktig dokument for 
arbeidsgiver og ansatt. Det er viktig at alle får en felles forståelse for kommunens visjon, verdier og mål. 
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ENDRING AV SELSKAPSAVTALE - INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 16.06.15.  Innstillingen vil bli lagt fram til gruppemøtene. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune godkjenner den nye selkskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS for 
2016.  
 
Vedlegg: 
Brev fra IKA Trøndelag IKS om endring av selskapsavtale datert 20.05.2015 
Selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS 2016 med endringer 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har avtale med IKA Trøndelag IKS om arkivtjeneste. Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS er 
et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskap av 29.januar 1999. 
Fylkeskommunene, kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag, interkommunale selskap og foretak kan være deltakere 
i selskapet. Selskapets firma er IKA Trøndelag IKS. 
 
I brev fra IKA Trøndelag IKS datert 20.05.2015 (vedlagt) opplyses følgende: 
 
På representasjonsmøtet i IKA Trøndelag IKS 10.april 2015 ble eierkommunene i sak 12/2015, orientert om at 
Trondheim kommune etter vedtak i bystyret for Trondheim kommune (bystyresak 135/14), sier opp sitt 
deleierforhold i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS med virkning fra 01.01.2016. 
 
Endringer som er gjort i ny selskapsavtaler er at Trondheim kommune er tatt bort fra listen over eierkommuner 
og at eierandelen for den enkelte eier vil øke noe. 
 
Videre i brev fra IKA Trøndelag står det følgende: Eierandelen som fremkommer etter Trondheim kommunes 
uttreden av selskapet vil bety at eierandelen for den enkelte eier vil øke noe. Dette vil ikke ha noen praktisk 
betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet (jfr selskapsavtalen §5) eller eiernes stemme i 
representantskapet (jfr selskapsavtalens § 9, siste ledd). 
 
I følge selskapsavtalens § 25 er kommunstyret/fylkestinget selv som må vedta avtalen.  
 
Endringer av selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere (eiere).  
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Vurdering: 
 
Selskapsavtalen som følger vedlagt er oppdatert i tråd med styrets vedtak om endringer behandlet i styremøte 
19.mai 2015, sak 22/2015. 
I følge IKA Trøndelag er det ikke lagt opp til endring av eierbetalingen for 2015, dvs eierbetalingen 
opprettholdes på 2014 nivå. Ingen justering for kommunal deflator, dvs en reel nedgang i betalingen for 2015. 
Eiertilskuddet reguleres hvert år og fastsettes av representantskapet. 
Eiertilskuddet for 2016 er basert på nåværende ordning minus tilskuddet fra Trondheim kommune, men med 
påslag av kommune deflator (stipulert til 3%). 
 
Det er ingen andre endringer i selskapsavtalen. 
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SØKNAD OM ENDRING AV SKJENKEAREAL UTENDØRS  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommunestyre godkjenner at Hotell Frøya AS får utvidet sin eksisterende serverings- og 
skjenkebevilling til også å gjelde det nye uteområdet, jfr tegning og bilder. Skjenkebevillingen gjelder for 
skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin med skjenketid fra Uteområdets skjenketid: 08.00 – 01.00. 
Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.06.2020 
Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i lov om omsetning 
av alkoholholdig drikk og bestemmelser gitt i medhold til denne, til en hver tid er oppfylt, og for øvrig på 
en forsvarlig måte. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre godkjenner at Hotell Frøya AS får utvidet sin eksisterende serverings- og skjenkebevilling 
til også å gjelde det nye uteområdet, jfr tegning og bilder. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av øl, 
rusbrus, vin og brennevin med skjenketid fra Uteområdets skjenketid: 08.00 – 01.00. 
Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.06.2020 
Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i lov om omsetning av 
alkoholholdig drikk og bestemmelser gitt i medhold til denne, til en hver tid er oppfylt, og for øvrig på en 
forsvarlig måte. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad. 
Uttalelse fra Politiet 
 
Saksopplysninger:   
 
Hotell Frøya har opparbeidet et flott uteområde/grøntområde i sentrum som de ønsker at gjestene sine kan få 
benytte også til og nyte god mat og drikke på. Uteområdet er tydelig merket og har forbindelse med restauranten 
inne i hotellet. Sosialtjenesten og Politiet har intet å utsette på bevillingen som omsøkt. Politiet ønsker at vi 
vurderer hvorvidt det skal legges restriksjoner for skjenkebevillingen sett i sammenheng med ro og orden i 
sentrumsområdet nattestid.  
 
Vurdering: 
 
Det anbefales at Frøya kommunestyre godkjenner at Hotell Frøya AS gis endring av 
Serverings- og skjenkebevilling av øl, rusbrus, vin og brennevin på det nye uteområdet som omsøkt, jfr tegning 
og bilder. Skjenkebevillingen for uteområdet gjelder fra 08.00 til 01.00 for alkoholholdig drikke under 22 
volumprosent og fra 13.00 – 01.00 for annen alkoholholdig drikke.  
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Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.06.2020 
 
Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i lov om omsetning av 
alkoholholdig drikk og bestemmelser gitt i medhold til denne, til en hver tid er oppfylt, og for øvrig på en 
forsvarlig måte. 
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SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING (KF-123) SØKNAD 
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Havna kafe innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 
2. Havna kafe 7284 Mausund, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin. 
3. Bevillingen gjelder inne i kafeen samt uteservering på tydelig avgrenset område jf. tegninger. 
4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak 18.06.15. 
5. Skjenketiden: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 09.00 – 21.00 
                                 Fredag, lørdag og søndag 09.00 – 24.00. 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 
6.   Anne Sofie Botnan f. 21.02.72 godkjennes som skjenkestyrer.  

  Arild Trygve Nordvik f. 03.11.66 godkjennes som stedfortreder.  
  Botnan har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven, det samme må Nordvik 
  innen utgangen av august 2015. 

7. Arild Trygve Nordvik må levere skatteattest innen utgangen august 2015. 
 
Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.06.2020 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Havna kafe innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 
2. Havna kafe 7284 Mausund, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin. 
3. Bevillingen gjelder inne i kafeen samt uteservering på tydelig avgrenset område jf. tegninger. 
4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak 18.06.15. 
5. Skjenketiden: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 09.00 – 21.00 
                                     Fredag, lørdag og søndag 09.00 – 24.00. 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 
6. Anne Sofie Botnan f. 21.02.72 godkjennes som skjenkestyrer.  

   Arild Trygve Nordvik f. 03.11.66 godkjennes som stedfortreder.  
   Botnan har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven, det samme må Nordvik 
   innen utgangen av august 2015. 

7. Arild Trygve Nordvik må levere skatteattest innen utgangen august 2015. 
 
Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.06.2020 
 
Vedlegg: 
 
Søknader med tegninger. 
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Saksopplysninger:   
 
Havna kafe ved Anne Sofie Botnan søker om serverings- og skjenkebevilling. Selskapet Havna kafe ble stiftet i 
2014 og rehabiliterer det gamle posthuset på Mausund hvor kaffen skal drives. 
 
Anne Sofie Botnan, som søker om godkjenning som styrer, har bestått kunnskapsprøven for alkoholloven. 
 
I hht til serveringsloven, som trådte i kraft 01.01.98, skal driver ha avlagt og bestått etablererprøve. Anne Sofie 
Botnan har avlagt og bestått etablererprøven. 
 
Serveringsoven sier følgende:  
 
§3 skal ”den som vil gjøre næring av å drive serveringssted” ha serveringsbevilling gitt av kommunen. 

Bevilling skal gis dersom kravene i §§4 til 6, jfr.§ 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av 

politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning 

serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringsted som er nevnt i bevillingen.”  

 

§4 Daglig leder 

”Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringssteder. 

Daglig leder må være myndig.” 

 

§5 Krav om etablererprøve 

”Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve.” unntak fra loven gjelder de som var 

etablert før loven tredde i kraft. 

 

§6 Krav til vandel 

”Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist 

uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov 

om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punktum må 

heller ikke ha begått lovbrudd i henhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av 

serveringssted.” 

 
En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 
 
Politiet har ingen anmerkninger i sin uttalelse. Skatteattest er levert uten anmerkninger. Det er imidlertid ikke 
levert skatteattester for stedfortreder. 
 
Vurdering: 
 
På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, og så fremt det ikke framkommer opplysninger i 
skatteattestene som er til hinder for godkjenning, finner Frøya kommune å kunne tilrå at serverings- og 
skjenkebevilling innvilges, under følgende forutsetninger: 
 

1. Anne Sofie Botnan må avlegge og bestå etablererprøven innen utgangen av august 2015. 
 

2. Arild Trygve Nordvik må avlegge og bese kunnskapsprøven for alkohol samt levere skatteattest innen 
utgangen august 2015. 

 
Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.06.2020 
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MØTEPLAN 2. HALVÅR 2015  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 16.06.15.  Innstillingen vil bli lagt fram til gruppemøtene. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre vedtar flg. møteplan for Formannskapet og Kommunestyret, 
for 2. halvår 2014: 
 
Utvalg August September Oktober November Desember 
KST onsdag   26.08. 24.09. 15.10. 05.11. og 26.11. 10.12. 
FSK 11.08. og 25.08. 15.09. 06.10. og 20.10. 17.11. og 18.11. 01.12. 
 
• Kommunestyremøte 15.oktober: Nåværende kommunestyre takker av og nytt kommunestyre 

konstitueres. 
• Budsjettmøte formannskapet  tirsdag 17. og onsdag 18. november. 
• Budsjettmøte kommunestyret torsdag 10. desember. 
 
*1)   Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl. 10.00  
*2)   Formannskapets møter 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. 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 



Saknr: 75/15 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
18.06.2015 

Arkivsaksnr: 
15/882 

Sak nr: 
75/15 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
75/15 Kommunestyret 18.06.2015 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 



Saknr: 76/15 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
18.06.2015 

Arkivsaksnr: 
15/883 

Sak nr: 
76/15 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
76/15 Kommunestyret 18.06.2015 
 
 
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/881    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 28.05.15  
 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 28.05.15 godkjennes som framlagt. 
 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 28.05.15 

 

 

 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/890    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Interkommunal kystsoneplan (sendes som egen fil) 

2. Møteprotokoll fra Revisjon Midt-Norge IKS 

3. Møteprotokoll fra Trønderenergi 

4. Møteprotokoll fra KonSek 

5. Møteprotokoll fra Representantskapsmøte IKA Trøndelag IKS 

6. Ref. vedtak i FSK 02.06.15 Avlastningsenhet for 4 barn 

7. Ref. vedtak i FSK 02.06.15 Boligbruker MOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Zivile Mickuniene Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/796    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsberetning og regnskap for 2014 godkjennes som framlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Årsberetning 2014 
Årsregnskap 2014  
Revisors beretning/uttalelse til årsregnskapet. 
Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes regnskap for 2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Årsregnskapet for 2014 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I 
tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I 
den grad det er mulig å framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors 
anbefalinger til dette. 
Det kommunale regnskap består av både investerings og driftsregnskap. Regnskapet viser kr. 
179.647.484,17 til investeringer i anleggsmidler og kr. 245.815.282,16 til fordeling drift. 
Investeringsregnskapet legges fram med et mindreforbruk på kr. 23.733.351,54 og 
driftsregnskapet med et mindreforbruk på kr. 275.152,13 
Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. 
Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på 
forskjellige ansvar kommer frem i årsberetnings punkt.2 . 
Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av 
regnskapssjef og rådmann. Denne er sammen med årsregnskapet oversendt revisor til 
behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av 
kontrollutvalget i møte den 20.05.2015 
Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og 
kommunestyret for endelig godkjenning. 
 
Vurdering: 



 
Da regnskap og årsberetning for 2014 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling p. 
31.12.2014, legges dette fram til behandling. 
 
 
 
 
 
 
 

















































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Zivile Mickuniene Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/797    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

DISPONERING AV OVERSKUDD FRA DRIFTS- OG 
INVESTERINGSREGNSKAPET 2014  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

I forbindelse med disponering av årets regnskapsmessige mindre forbruk gjøres 
følgende budsjettmessige endringer: 
 

Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 ( 275.152,13) 

Avs. 
t.Disposisjonsfond   15400.9000.880 275.152,13 

       

Disp. av mindreforbruk invest.regnskapet 09300.9000.880 (23.733.351,54) 

Avs. til investeringsfond 05480.9000.880 23.733.351,54 

 

 

Vedlegg: 
 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 
 
Regnskapet for 2014 viser et Driftsregnskap med mindre forbruk på kr. 275.152,13. I årets 

resultat inngår inntektsført premieavvik med kr.  9.107.244,- som skal dekkes inn i 2015. 

Uten premieavviket ville vi hatt et regnskapsmessig merforbruk på kr. 8.832.092,-. 

Investeringsregnskapet viser mindre forbruk på kr. 23.733.351,54. Dette består av 

udisponerte midler fra Fiskeridirektoratet ifm tildeling av tillatelser til lakseoppdrett – 

tildelingsrunden 2013 på kr. 21.406.000,00 og tippemidler utbetalt til svømmehall i Mausund 

på kr. 2.327.351,54.  

 

Vurdering: 
 
Ut fra foreliggende saksopplysninger vurderes det slik at Frøya kommune setter av 

overskudd fra driftsregnskapet på kr. 275.152,13 til Disposisjonsfond og overskudd fra 

investeringsregnskapet på kr. 23.733.351,54 til investeringsfond. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/897    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDJETTET 2015  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken ettersendes. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Zivile Mickuniene Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/798    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

INNDEKNING AV PREMIEAVVIK FRA REGNSKAP 2014  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Premieavvik fra 2014 foreslås inndekket ved følgende budsjettmessige endringer: 
 

10907.1101.171 Premieavvik KLP +  Kr.   9.433.937,- 

10997.1101.171 Arb.giv.avg. premieavvik 
KLP 

+  ”         481.131,- 

10908.1101.171 Premieavvik SPK -   ”         768.624,- 

10998.1101.171 Arb.giv.avg. premieavvik 
SPK 

-   ”           39.200,- 

19400.1101.171 Bruk av disposisjonsfond -   Kr.  9.107.244,- 

 

 

Vedlegg: 
 

Ingen. 

 

Saksopplysninger:   
 

Regnskapet for 2014 er avsluttet med et netto premieavvik på kr. 9.107.244,-. Dette 

fremkommer ut fra følgende forhold: 

 

21955001 Premieavvik KLP + Kr.   9.433.937,- 

21964001 Arb.giv.avg. premieavvik 

KLP 

+ ”         481.131,- 

23955002 Premieavvik SPK -  ”         768.624,- 

23964002 Arb.giv.avg. premieavvik 

SPK 

-  ”           39.200,- 

 Netto avvik + Kr.   9.107.244,- 

 



Frøya kommune har i tidligere vedtak bestemt å dekke inn foregående års premieavvik i år 1 

etter regnskapsavslutningen. Overskudd fra 2014 er i tidligere sak foreslått overført til 

disposisjonsfond. 

 

Vurdering: 
 

Fjordårets premieavvik dekkes inn i budsjett for 2015 og foreslås dekket av disposisjonsfond. 

 

 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/1371    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
HELHETLIG IDRETTSPARK  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre viser til forprosjekt for Helhetlig Idrettspark, utarbeidet av Pir 

Arkitekter og presentert for formannskapet 30.09.2014. Videre vises til FSK-sak 187/14 

og 202/14, og til KS-sak 03/15. 

2. Kommunestyret ber rådmannen stifte et heleid kommunalt aksjeselskap, som skal stå 

som eier av fotballhallen. Selskapet gis navnet Frøya Storhall AS.  

3. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering  og vedtar å 

garantere med selvskyldnergaranti for lån NOK 10.000.000 som Frøya Storhall  tar 

opp i Kommunalbanken til storhall – 11-hall -  ved Sistranda Idrettsplass.  En 

forutsetning er at næringslivet investerer det beløp som er lagt inn i 

finansieringsplanen. 

4. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. NOK 10.000.000 med tillegg av 10 prosent 

av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige NOK 

10.000.000 + 10 % 

5. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

6. Kommunestyret ber rådmannen engasjere byggeleder for Helhetlig Idrettspark. 

7. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av 

tilrettelegging for sjøsport på Sistranda. Frøya kommunestyre vedtar å bevilge inntil 

kr. 400.000 til prosjektet. Dette under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på 

plass. Bevilgningen tas fra konto for - vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

8. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av sti fra 

Sistranda Idrettsplass til «steinalderplassen» vest for Hamarvatnet (Vavika). Frøya 

kommunestyre bevilger kr. 200.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig 

finansiering oppnås. Bevilgningen tas fra konto for – vederlag grønne 

oppdrettskonsesjoner. 

9. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag for oppgradering/opprusting 

av uteområdene ved skolene på Sistranda, herunder også Frøya VG-skole. Frøya 

kommunestyre bevilger kr. 600.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig 

finansiering oppnås. Bevilgningen tas fra konto for – vederlag grønne 

oppdrettskonsesjoner. 



10. Kommunestyret ber rådmannen følge opp skisserte planer for et treningsstudio som en 

del av Frøyahallen. 

11. Kommunestyret ber rådmannen etablere et selskap/en organisasjon som i samarbeid 

med aktuelle partnere skal utvikle og selge «opplevelsespakker» med forskjellige 

treningsalternativer krydret med opplevelser til lands og over/under vann. 

12. Tiltakene i delprosjektene «Marka» og «Sjø- og vannsport» og tiltak i de andre 

delprosjektene som ikke allerede er inne i «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, 

friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune», legges inn. 

13. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med å involvere Hitra kommune og 

idretten på Hitra i planene for Helhetlig Idrettspark, spesielt når det gjelder storhallen. 

 

 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Uttalelse fra Trøndelag fotballkrets 
2. Uttalelse fra Hotell Frøya  
3. Utkast til vedtekter for Frøya Storhall AS 

 
Saksopplysninger:   
 
Det vises til tidligere saksframlegg, som grunnlag for Formannskapets behandling 21.04.15. Ved 
konstituering av kommunestyremøtet 30.april, ba rådmannen om at saka ble utsatt til mai-møtet. Ved 
konstituering av kommunestyremøtet 28.05.15 opplyste rådmannen at saka først ville legges fram for 
kommunestyret 18.juni, begrunnet med at en trengte mer tid for å kunne få skriftlige avtaler med 
næringslivet og legge fram en grundigere utredning om driftskostnader/driftsinntekter. Det er også 
arbeidet med alternative løsninger for eierskap til hallen. Det er fortsatt slik at ikke alt er på plass 
formelt når det gjelder finansiering. Det tas derfor forbehold i alle prosjekter/tiltak om 
fullfinansiering før arbeid settes i gang. 

 
 
Vurdering: 
 
Etter at saka ble utsatt i kommunestyret er det jobbet med informasjon om prosjektet Helhetlig 
Idrettspark, det er avholdt møter med bl.a. idrettsrådet og Trøndelag fotballkrets. Leder for Hitra 
idrettsråd har deltatt i møte med fotballkretsen, sammen med lederen for Frøya idrettsråd og 
representanter for fotballen på Frøya. Det er også berammet åpent informasjonsmøte 11.juni. 

Når det gjelder kostnadsoverslaget for storhallen, så er denne noe endret. Kostnader til tomtekjøp og 
grunnarbeid er redusert med 2 millioner kroner. På den andre siden er det lagt inn kostnader for 
byggeledelse, prosjektering og uforutsette utgifter. Totalsummen er ikke endret. 

Finansieringsoverslaget er ikke endret. Det er lagt inn 2 millioner kroner som «andre offentlige 
midler». Dette kan være såkalte programmidler, som bevilges direkte fra kulturdepartementet etter 
forslag/innstilling fra fotballkretsen. Her har eksempelvis Storhall Karmøy, som nå er under bygging, 
mottatt 5 millioner kroner. 



Rådmannen har merket seg den diskusjonen som har vært om byggingen av storhall, der det var 
foreslått et kommunalt tilskudd på 10 millioner kroner, tatt av kommunens mottatte tilskudd for 
grønne konsesjoner. Dette er blitt stilt opp mot andre nødvendige kommunale investeringer, 
eksempelvis rehabilitering av Frøya sykehjem. Videre har rådmannen også registrert en viss frykt for 
at eventuell forskottering av spillemidler ville kunne forsinke utbygging av andre idrettsanlegg. Når 
det gjelder forskottering av spillemidler til Frøyahallen, så er dette ivaretatt gjennom det lånet 
kommunestyret i realiteten har vedtatt for utbyggingen. Her vil mottatte spillemidler, programmidler 
og eventuelle andre bidrag gå til nedbetaling av byggelånet. Når det gjelder det kommunale 
tilskuddet til storhallen, så foreslår rådmannen nå at dette erstattes av et lån mot kommunal garanti, 
gitt at det etableres et kommunalt eierselskap. Når det gjelder driften av storhallen, så er det 
innhentet opplysninger fra sammenlignbare haller. Videre er anslagene for driftsinntekter basert på 
50 %, 75 % og 100 % utnyttelse av kapasitet. Timeleien er differensiert, der lokale/regionale lag og 
grupper har en betydelig lavere pris enn eksterne lag/grupper. Men også for sistnevnte er prisen satt 
lav. Leieprisen pr. time i Abrahallen er kr. 3750,00, for 90 minuttter, mens vi har lagt oss på kr. 
2000,00 for 60 minutter. 

Rådmannen vil ellers poengtere at en storhall ikke alene kan brukes til fotballaktiviteter. Selv om 
fotball vil være hovedaktivitet, så er det mulig også å se for seg bruk av hallen i andre 
idrettssammenhenger. Under turnstevnet på Frøya 5.-7. var det en stund frykt for at oppvisningen på 
Glan måtet flytte innendørs. Med en storhall på plass der oppe, ville det ikke være noe stort problem. 

En storhall kan også brukes til messer og konserter. 

Prosjektet Helhetlig Idrettspark er et resultat av innspill og godt arbeid fra Frøya Idrettsråd, som 
erfarte at kapasiteten i Frøyahallen var sprengt. Etterspørselen etter treningstimer i flerbrukshallen 
var langt større enn tilbudet. Scenen i amfiet er benyttet som treningsflate, og gymnastikksalen i 
gamle Frøya videregående skole er igjen i bruk, etter stor dugnadsinnsats fra en gruppe 
basketballspillere med fremmedspråklig bakgrunn. Selv etter at basishallen er på plass, vil 
etterspørselen etter treningstimer sannsynligvis være større enn tilbudet. Storhallen vil selvsagt ta 
unna hele den lokale etterspørselen og gi rom for utleie til eksterne lag/grupper. 

Et betimelig spørsmål vil være om leieinntektene i flerbrukshallen vil gå ned når storhallen kommer 
på plass. Det er imidlertid slik at handballen på Frøya stadig vokser, og flerbrukshallen – nå med nytt 
gulv – vil være deres hovedarena – både til trening og til kamper.  Handballen vil dessuten også 
kunne legge spesialtreninger til basishallen, men hovedbrukere her vil være turn og Taek-won-do. 

 

ENDRET KOSTANDSOVERSLAG STORHALL 

ALT 1. INKLUDERER KLATREHALL. 

• 11-hall, levert på opparbeidet grunn m/      
klatrehall, dusjer og sosiale rom:      kr. 47.000 000 

• Div. utstyr/inventar         kr.   3.500 000 

• Innvendig vanningsanlegg:       kr.   400.000 

• Inventar klatrehall:        kr.    1.000 000 

• Tomteerverv/grunnarbeid          kr     5.000 000 

• Prosjekteringskost.                    kr.       250.000   

• Uforutsett                        kr.    1.500.000 



• Byggeledelse/adm.        kr.       250.000 

• -------------------------------------------------------------------------------------------- 
             SUM:                      kr. 58.900.000 

Moms vil utgjøre kr. 14.725.000, som er forutsatt kompensert. 

Finansiering: 

• Spillemidler, hall:                    kr.   7.500.000 

• Spillemidler, klatrehall:          kr.   2.500.000 

• Spillemidler, garderober:       kr.      500.000 

• Spillemidler, sosiale rom/styrketr.rom     kr.       1.200.000 

• Lån med kommunal garanti:       kr.     10.000.000 

• Andre off. tilskudd (programmidler m.m. )                  kr.        2.000.000 

• Dugnad:         kr.        2.600.000 

• Næringsliv:          kr.     32.600.000 

• SUM:          kr.     58.900.000 

 

 

 

DRIFTSKOSTNADER FOR STORHALLEN 

HVA SLAGS KOST. Kommentar 
Oppvarming Kr.      100.000 Abrahallen opererer med kr. 50.000 (bruk 

av gass) 
Lys Kr.      150.000 Ved bruk av Led-lys vil beløpet bli mye 

lavere 
Renhold Kr.      300.000 Tilsvarer 60 % stilling renholder 

m/sos.utg. 
Vakt Kr.      150.000 Tilsvarer godtgjørelse innleide vakter fra 

idrettslagene/klubbene i 1000 timer a 150 
kr.  

Vedlikehold Kr.        50.000 Vedlikehold av kunstgressmatta m.m.  

Forsikringer/avgifter Kr.        50.000  
Forbruksvarer/andre 
kostnader 

Kr.        50.000  
SUM: Kr.      850.000  
Kapitalkost Kr.      600.000 Tilsvarer lån på 10.000.000, 

nedbetalingstid 20 år, 3 % rente 
TOTALT Kr.   1.450.000  

 

En rapport –«Haller i nord» fra 2005 viser at gjennomsnittlig antall brukstimer for 11 haller 
lå på ca. 1500 timer. Det varierte fra 2300 timer til 900 timer.   



NÅR PR. DAG ANTALL 
UKER 

ANTALL 
DAGER 

TOTALT ANTALL 
TIMER 

UKEDAGER, 09.00-15.00    6    38 
(Skoleuker) 

   190     1140  

UKEDAGER, 16.00-22.00    6    45     270    1620 
HELGER        (*) 

6+6=12 
   45       540 

SUM       3300 

     
Frøya flerbrukshall – 
utleietimer i dag 

    

Dagtid, skolene  6 38 uker 190    1140  
Dagtid, andre  Snitt 7 45 uker 315    2205 
Helg, alle  6 45   90      450 
SUM       3795 

(*) Det er selvsagt mulig med enda bedre utnyttelse på helg enn 12 timer. 

 

Om vi legger oss på 50 % utnyttelse, vil inntektene kunne se slik ut: 

Lokale/regionale brukere, dagtid:    kr. 400  x 570   =   228.000 

Lokale/regionale brukere ettermiddag:  kr. 500  x 810   =   405.000 

Lokale/regionale lag helg:    kr.1000 x 100   =              100.000 

Eksterne lag, helg:     kr.2000 x 175   =                  350.000 

Utleie klatrehall:                     100.000 

SUM UTLEIE IDRETT:                 1.183.000              
1.313.000 

Utleie andre formål(konserter/messer):       100.000
          

SUM:                    1.283.000 

Sponsing/reklame i hallen:                    150.000 

SUM:                    1.433.000 

Resultat:                     - 17.000 

 

 

 

Mulige driftsinntekter ved 50 %, 75 % og 100 % utnyttelse: 



BRUKERE 50 % 
utnyttelse 

75 % 
utnyttelse 

100 % 
utnyttelse 

 

Lokale/regionale brukere, dagtid    228.000    342.000    456.000  
Lokale/regionale brukere, 
ettermiddag 

   405.000    607.500    810.000  

Lokale/regionale lag helg:     100.000    150.000    200.000  
Eksterne lag, helg:    350.000    525.000    700.000  
SUM 1.083.000 1.624.500 2.166.000  
Utleie klatrehall    100.000    150.000     200.000  
Annen utleie    100.000     150.000     200.000  
Sponsing/reklame:    150.000     150.000     150.000  
SUM 1.433.000 2.074.500  2.716.000  
     
 

Disse beregningene viser også en mulighet til å sette ned leieprisen for lokale/regionale 
brukere ved økt utnyttelse.. 

De øvrige prosjektene i Helhetlig Idrettspark 

Rådmannen viser til tidligere saksframlegg, og vil for ordens skyld opplyse at kostnadene 
også for disse er satt opp eks moms, og at det forutsettes full momskompensasjon. 

Innstilling 

Ettersom Rådmannens nye forslag avviker fra formannskapets vedtak av. 30.april d.å., tilrår  
Rådmannen at det nye forslaget i sin helhet settes opp mot formannsakpets innstilling, som var lik 
Rådmannens innstilling i møtet 30.april. 
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Rådmannen har ordet

Årsrapport 2014 - Frøya kommune

I årsrapporten har rådmannen mulighet til å vise 
både for folkevalgte, næringsliv og innbyggere den 
bredde som er i den kommunale virksomheten. 
Året 2014 har vært et innholdsrikt år med mange 
hendelser, ikke alle har vært av den positive 
karakter. I slutten av januar fikk vi oppleve den mest 
omfattende lyngbrann på 
Frøya på mange tiår. Men 
tross en svært oppkavet 
og krevende situasjon der 
og da, kan vi se tilbake 
på hendelsen med «lettet 
hjerte». Ingen mennesker 
kom til skade, heller 
ikke store materielle 
skader ble vi påført. Vi 
må gi en stor takk til våre 
dyktige brannmenn og 
andre viktige hjelpere 
som sto på både dag og 
natt. Mannskaper fra 8 
brannvesen, sivilforsvaret, 
heimevernet, røde 
kors, politi, ambulanse, 
industrivernet ved Salmar 
og et stort antall frivillige deltok i bekjempelsen av 
den store lyngbrannen som rammet oss den 29.-30. 
januar.  
Frøya kommune er en av de få utkantkommune i 
Norge som over flere år har hatt vekst i folketallet. 
I 2014 ble det født 60 barn på Frøya. Av disse er det 
ca halvparten som har en eller to foreldre som har 
et annet morsmål enn norsk.  Dette gir oss både 
utfordringer og muligheter. Vår nye visjon – KRAFT OG 
MANGFOLD – beskriver nettopp de muligheter vi har 
gjennom at vi får tilført både arbeidskraft og mange 
nye innbyggere gjennom våre nye Frøyværinger. 
Takket være mange dyktige ansatte i Frøya kommune 
kan vi og i år melde om mange positive resultater og 
tiltak. 
Samarbeidsavtale med stiftelsen «Livsglede for eldre» 
ble underskrevet sommeren 2014. Sykehjemmet 
vårt skal nå legge til rette for fritidssysler, sang og 
musikk, at de eldre og syke får en hyggelig ramme 

rundt måltider og en god kommunikasjon og godt 
samarbeide med både beboerne og pårørende. 
Nabeita oppvekstsenter ble ferdigstilt i år. I 
august flyttet den første avdelingen fra Hamarvik 
barnehage inn i oppvekstsenteret. Den 24. oktober 
ble det åpningsfest med taler, bevertning og flott 

underholdning med barna i fokus. 
Det har vært en svært høy aktivitet innen bygge- og 
anleggsbransjen. I alt 25 investeringsprosjekter 
ble fullført gjennom året. Ferdigstillelse av 
Nabeita oppvekstsenter, oppstart av utbygging av 
Nordskag oppvekstsenter, fullføring av miljøgata på 
Sistranda, mange prosjekter innen vann og avløp og 
ferdigstillelse av Nordhammervika næringsområde – 
for å nevne noen. 

Det ble opprette et eget virksomhetsområde for 
«Strategi og Utvikling». Virksomhetens oppgave 
er å gjøre kommunen som organisasjon i stand 
til å se inn i fremtiden for å bidra til en helhetlig 
kunnskapsbasert samfunnsutvikling. Kulturskolen 
ble også eget virksomhetsområde i 2014.  Det har 
medført en positiv utvikling av samarbeidet mellom 
kulturskolen og grunnskolene. Det har også ellers 
vært mye positiv fokus på kulturskolen i året som gikk. 

Frøya – kraft og mangfold

Frøya Kultur og kompetansesenter
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Rådmannen har ordet

Årsrapport 2014 - Frøya kommune

De flyttet inn i Frøya kultur- og kompetansesenter, 
der de også var med under åpningsuken og sammen 
med Hitra kulturskole arrangerte en av de største 
forestillingene noensinne med rundt 100 elever på 
scenen « Forestillingen om Bølgebarnet». 
Åpningen av Frøya kultur- og kompetansesenter – 
Frøyas storstue – var en gedigen fest hele åpningsu-
ken. Det ble offisielt åpnet av fylkesordfører Tore O. 
Sandvik og ordfører Berit Flåmo. Over 2000 personer 
besøkte forskjellige arrangementer under denne 
uken.  Kulturhuset har allerede markert seg både 
lokalt, regionalt og nasjonalt.  Opplevelsessenteret 
i vrimlearealene har også blitt godt mottatt både av 
besøkende og lokalbefolkningen, der en får en pre-
sentasjon av Frøya og regionen historie både i film og 
bilder. Det er vel riktig å oppsummere med at Frøya 
har lagt bak seg et innholdsrikt kulturår. 
På Frøya har vi et næringsliv som skaper store verdier 
både i egne bedrifter, men også for Frøya som sam-
funn, - noe vi alle nyter godt av. Samtidig ser vi om-
råder som uroer oss. Vi har fortsatt høye utbetalinger 
til brukere som ikke har ressurser nok til å dekke dag-
livets behov. Det er en økning på meldinger av barn 
som trenger hjelp der henvendelser kommer fra fa-
milier selv og lokale samarbeidsinstanser. Det gir oss 
tro på at mange bryr seg om barns velferd og har tillit 
til at barnevernet kan bedre barns omsorgsvilkår. 
Vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre 
innbyggere, men vi må ha kontinuerlig fokus på 
kvalitet i våre tjenester, og tilrettelegging og 
service til våre innbyggere. For å vinne kampen om 
fremtidig arbeidskraft er det mange brikker som må 
være på plass. Det er gode oppvekstsvilkår for våre 
barn, tilrettelegging av areal både til boligbygging 
og utvikling av vårt næringsliv, en trygg og god 
omsorgstjeneste og ikke minst fritidstilbud for både 
store og små.         
Kommunen og næringslivet må videreutvikle 
samarbeidet om satsninger som sikrer attraktivitet i 
konkurranse med mer sentrale områder, spesielt sett 
i lys av økende behov for kompetansearbeidskraft i 
både privat og offentlig sektor. Satsninger gjennom 
sentrumsutvikling, tomter, boliger og leiligheter, 
kulturelle tilbud og styrket identitet er viktig i denne 

sammenheng. 
Gjennom et konstruktivt samarbeid, mellom 
enkeltmennesker, mellom frivillige lag og 
organisasjoner, mellom næringsliv og kommune, 
mellom gjester og fastboende, legger vi grunnlaget 
for videre vekst, trivsel og utvikling av samfunnet 
vårt. 
Takk til alle som bidrar til vekst og trivsel i Frøya 
kommune. Og takk til alle politikere og ansatte for 
et godt samarbeid og et godt resultat. Sammen har 
vi et godt utgangspunkt for å løfte Frøya videre inn i 
framtiden.

Svanhild Mosebakken, 
rådmann

Frøya – kraft og mangfold
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Ordføreren har ordet

Årsrapport 2014 - Frøya kommune

Frøya – kraft og mangfold
Klokken 11 onsdag 29. januar 2014 varsles det om brann på 
øya vår - en brann som alle frøyværinger ble involvert i på 
en eller annen måte:  Enten ved å være brannmann, frivillig, 
eller den som var hjemme og fulgte med hva som ville skje 
med øya vår. Et dramatisk døgn hvor også hele Norge fulgte 
med oss og følte med oss.
Takket være dyktig brannkorps, mange dyktige frivillige og 
en beredskapsledelse som fungerte, så gikk dette bra! Jeg 
benytter igjen anledningen til å takke alle involverte!

Jeg har hatt stor glede av å lese årsmeldingen for våre 
kommunale virksomheter. Det forteller meg at virksomhetene 
drives godt – både når det gjelder skoler, barnehager, pleie/
omsorg, legetjenesten, tekniske tjenester m.fl. 

I årsmeldingene leser jeg om nye prosjekt som gjør at 
tjenestene er inne i en positiv utvikling. Her kan nevnes 
sykehjemmets satsning på å samarbeide og sertifiseres i 
stiftelsen «livsglede for eldre». Sertifiseringen krever bl.a 
at sykehjemmet skal legge til rette for fritidssysler, sang, 
musikk, samarbeid med pårørende osv. Hjemmesykepleien 
har gjennomført prosjektet hverdagsrehabilitering, 
gjennom å gi tilbud om opptrening av enkeltpersoner som 
eksempelvis ønsker å trene seg opp etter sykdom.

Innenfor barnehage og skole er det mange prosjekter som 
går på læringsmiljøer, men i det så kommer også innslag 
som viser hvordan Mausund barnehage og skole markerte Alf 
Prøysens 100 årsdag gjennom å sette opp en juleforestilling. 
Flott! På Sørburøy har barnehagen beriket skoleområdet tre 
ganger i uken gjennom å være sammen med skoleelevene.
Dyrøy oppvekstsenter har hatt stor fokus på «livsglede-
prosjektet»,  noe som vi legger godt merke til.
Vår største skole, Sistranda skole, er også inne i ulike 
prosjekter. Ett av dem er prosjektet Comenius, som er et 
prosjekt på tvers av landegrenser. Det er svært positivt 
at skolen tenker internasjonalt – for det må vi på Frøya!  
Ellers må jeg bare nevne musikalen, som de for andre år på 
rad satte opp i 2014! Kjempebra og imponerende! Nesset 
barnehage er den eneste barnehagen som ikke hører til et 
oppvekstsenter. Den drives godt, har lavt sykefravær og 
fornøyde foreldre, barn og ansatte.

I 2014 ble Nabeita oppvekstsenter en realitet. Hamarvik 
barnehage flyttet inn i nye lokaler ved Nabeita skole. En flott 
markering av åpningen av oppvekstsenteret i flotte lokaler! 
En annen stor begivenhet i 2014 var selvsagt åpningen av 
«storstua» vår -  Frøya kultur og kompetansesenter! Det ble 
markert i en hel uke med ulike kulturaktiviteter fra regionen.
Det ble en fantastisk uke som mange frøyværinger og 
hitterværinger fikk overvære. 

Den offisielle åpningen ble den 8. september foretatt av 
fylkesordfører og undertegnede. En stor dag! 

2014 ble et viktig år for kulturlivet på Frøya og i regionen med 
et år som var preget av mange viktige kulturbegivenheter. 
Sangkoret Havdur ble 50 år, Brynhild Vavik fikk Frøya 
kommunes kulturpris og Frøyas befolkning fikk presentert et 
nytt musikkspill på Mausund - «Oda fra havet». Når en i tillegg 
nevner Frøyafestivalen med flere tusen besøkende, Utihavet 
festivalen på Mausund, Suladagan og kunstnerprosjekt på 
Sula, Frøya Band Reunion, Tour de Frøya, kulturskolen og 
mange konserter og forestillinger, så må vi si at 2014 var et 
begivenhetsrikt kulturår på Frøya. 
2014 var også et godt år for idretten. Frøya opplever en 
vekst i deltakelsen på ulike idrettsarenaer, og flere utøvere 
markerer seg godt både i regionen og i Norge. Idretter 
som fotball, håndball, taekwon-do, turning, cheerleading, 
motorsport og i det siste også sjøsport og friluftsliv, er i 
utvikling og gir tilbud til de aller fleste av oss som bor på 
Frøya. Og med prosjektet Helhetlig Idrettspark har vi satt i 
gang noe som vil ha uvurderlig betydning for store og små 
i årene som kommer. Folkehelseperspektivet er en stor 
drivkraft i arbeidet. Og når vi ellers snakker om kultur, så 
må vi nevne også alle frivillige. Både lag og organisasjoner, 
men også privatpersoner, har gjort dette året til en stor 
kulturopplevelse. Uten dem ville dette ikke være mulig. Jeg 
må også skynde meg i den sammenheng og nevne at Frøya 
frivilligsentral er oppe og går igjen i nye, flotte lokaler 
midt i Sistranda sentrum.   Jeg takker ellers mine politiske 
kollegaer – både i posisjonen og i opposisjonen – for godt 
samarbeid og stort engasjement. De aller fleste vedtak er 
enstemmige og omforent. Noen ganger er vi uenige, og slik 
vil det alltid være i et demokrati. Opposisjonen skal være et 
korrektiv til det sittende flertallet og ta til motmæle når de 
er uenige. Den store 
viktige saken som 
ble startet i 2014 og 
som vil gå utover i de 
neste 2-3 årene, er 
kommunereformen. 
Den vil alle bli berørt 
av i tida som kommer, 
uansett hva en må ha 
av oppfatning. Frøyas 
befolkning skal 
involveres i prosessen 
og gis anledning til å 
fremme ulike syn. 

Berit Flåmo
Ordfører
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Det brenner!

Frøya hadde svært lite nedbør i januar 2014. Det falt kun 6 % 
nedbør i forhold til månedsnormalen, som er 87 mm. Dette 
førte til at terrenget var svært tørt på branntidspunktet. Da 
brannen startet var det også sterk vind i nordvestlig retning 
– den nærmeste kystmålestasjonen målte middelvind 
på sørvestlig stiv kuling med vindstyrke på 15 m/s. det 
ble målt opp til 23 m/s i kastene. Klokken 11 onsdag 29. 
januar 2014, varsles det om brann på øya. 10 minutt etter 
rykker alle nødetatene ut til Litjvatnet, der brannen startet. 
Situasjonen er umiddelbart både uoversiktlig og komplisert. 
Det er kraftig vind i området. Brannen sprer seg svært raskt 
og det skal gå over et døgn før den er under kontroll. I løpet 
av dette døgnet ble ca. 200 personer evakuert. Det ble satt 
inn helikoptre med brannbøtter fra forsvaret, og det var 
100 mann på bakken for å få slukket brannen, som strakk 
seg over 10 km2. Brannmannskap fra Trondheim brann- og 

redningstjeneste, Snillfjord, Hitra, Hemne, Midtre-Gauldal, 
Ørlandet og Orkdal kom til unnsetning. I tillegg ble KV 
Bergen sendt til Frøya, og heimevernet fra Hitra/Frøya 
deltok i arbeidet. Sammen med Frøyas eget brannmannskap 
og frivillige gjorde de en uvurderlig innsats. Heldigvis 
gikk ingen menneskeliv tapt. Den 30. januar kl 14 hadde 
mannskapene full kontroll over brannen. Kun en turisthytte 
brant ned, ingen andre bygninger ble skadd. Det ble heller 
ikke rapportert om personskader.
Det brente arealet ble anslått til å være mellom 8.000 og 
10.000 mål. Den materielle verdien av utmarken var liten. 
En overordnet vurdering av PwC er at brannen på Frøya 
ble håndtert godt ut i fra forutsetningene. Innsatsen 
ble gjennomført under særdeles vanskelige forhold, og 
mannskapene viste en innsatsvilje ut over det man kan 
forvente.
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Helse og omsorg

Årsrapport 2014 - Frøya kommune

Barne- og familietjenesten
Frøya Hitra barne- og familietjeneste er en interkommunal 
tjeneste der Frøya er vertskommune, og har hovedkontor 
på Frøya. Intensjonen med samarbeidet var å få et større 
fagmiljø og mindre sårbarhet. Deres viktigste oppgave er 
at alle barn på Frøya og Hitra skal vernes mot omsorgssvikt 
og overgrep. Tjenesten skal sikre at barn og unge som lever 
under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn 
og unge får trygge oppvekst vilkår. Barneverntjenesten 
utfører det daglige løpende arbeidet etter Lov om 
barneverntjenester. Fordeling av saker har fungert etter 
intensjonen da det ikke sees på geografi ved fordeling, 
men kapasitet og utfordringer i forhold til relasjoner 
som kan være en utfordring for barneverntjenester i 
småkommuner. Det er en økende tilmelding av barn som 
trenger hjelp, og henvendelser kommer fra familier selv, så 
vel som lokale samarbeidsinstanser. Det gir tro på at mange 
bryr seg om barns velferd og har tillit til at barnevernet 
kan bedre barns omsorgsvilkår. Spredningen på hvem som 
melder til barneverntjenesten er stor, og det er ingen som 
fremstår med en signifikant andel av meldingene. Det 
barneverntjenesten for øvrig ser er at det trengs et løft i 
opplysningsarbeidet ut mot skoler og barnehager i det 
forebyggende arbeidet for at risikoutsatte barn og deres 
familier får hjelp til rett tid.

Sosialtjenesten i NAV Frøya
De kommunale tjenester som er lagt inn i NAV Hitra Frøya 
er i hovedsak rettighetsbaserte tjenester. Regnskapet 
viser fortsatt høye utbetalinger til brukere som ikke har 
ressurser nok til å dekke dagliglivets primære behov. Den 
største andelen av utbetalingene går til enslige f.o.m. 
fylte 25 år, både kvinner og menn, og enslige forsørgere. 
NAV har de siste årene sett en økning i utbetalinger 
knyttet opp mot å dekke husleie og strøm. Dette har en 
sammenheng med at etterspørselen av boliger generelt 
er stor på Frøya. Antall gjeldsofre som ber om bistand 
av gjeldsrådgiver er sterkt økende. Kredittkortgjeld og 
ubetalte regninger sendt til inkasso er mye av årsaken. 
NAV Hitra Frøya har tydeliggjort rollen som koordinerende 
enhet for rusarbeidet på Frøya og Hitra. Samhandling 
mellom politi og kommunale enheter er styrket. 
Etableringen av et ”Ambulant team” som er spesielt rettet 
mot brukere med ”dobbeltdiagnose” rusavhengighet og 
psykisk lidelse er oppe å gå.  Dette samarbeidsprosjektet 
mellom NAV og psykisk helsetjeneste skal i stor grad drive 
oppsøkende virksomhet, være på arena der brukere er og 
være et bindeledd opp mot spesialhelsetjenesten og lege/ 
politi. Fra 2014 er også ansvaret for flyktningetjenesten i 
Frøya kommune lagt til NAV Frøya.

Pleie- og omsorgstjenesten
En av målsettingene for 2014 var at sykehjemmet skulle 
starte samarbeidet med stiftelsen «Livsglede for eldre». 
Samarbeidsavtalen ble underskrevet sommeren 2014, 
og sykehjemmet har startet arbeidet mot sertifisering. 
Sertifisering krever blant annet at sykehjemmet skal legge 
til rette for fritidssysler, hyggelig ramme rundt måltider, 
sang og musikk, god kommunikasjon med pårørende og 
god organisering av driften. Noen ansatte har vært på 
besøk på sykehjem som er sertifisert for å få inspirasjon.
Hjemmesykepleien har gjennomført prosjektet 
hverdagsrehabilitering. Tilbud om opptrening av 
enkeltpersoner som ønsker å trene seg opp etter 
funksjonsfall gis etter vedtak. Arbeidsformen er enda i 
startfasen, men det forventes å se tydeligere resultater 
i løpet av 2015. For neste år må det jobbes videre med 
å gjøre ordningen kjent. Motivering av mennesker som 
opplever funksjonsfall er en nøkkel til å lykkes.
Pleie- og omsorg har gjennomgående, etter egen mening, 
ytt gode og effektive tjenester i 2014. Med tanke på de 
utfordringene de har hatt i år er dette noe de er stolte av. 
De enkelte ansatte har stått på for å finne gode løsninger 
på de utfordringene de har møtt. Fokuset på nærledelse de 
hadde tidlig på året var avgjørende for at de fikk opprettet 
tjenester til riktig tid, og at de har opplevd mindre fravær 
i 2014, enn 2013.

Tjenesten for funksjonshemmede
Tjenesten yter helse- og omsorgstjenester i form av 
støttekontakt, avlastning, omsorgslønn, boligtjenester/
miljøterapeutiske tjenester til personer med særskilte 
behov. Året 2014 bar preg av økende henvendelser og 
økende behov for slike type omsorgstjenester. Ansatte som 
jobber i bofellesskapene uttrykker at de har en kjempefin 
arbeidsplass, både beboere og ansatte trives i hverandres 
fellesskap og har det godt. De ansatte i tjenesten viser 
god omsorgsevne, har god kjennskap og faglig tyngde 
i sin utførelse av oppgavene. Fokuset i tjenesten for 
2014 var å kunne tilrettelegge for at brukerne opplevde 

Helse og omsorgstjenestene
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«meningsfylte dager/noe å stå opp til» og påfyll av gode 
opplevelser i sin hverdag.

Frøya Hitra interkommunal 
psykisk helsearbeid
Tjenesten gir hjelp til hjemmeboende med psykiske 
vansker. Hjelpen består av terapeutiske samtaler og 
hjelp i form av råd og veiledning, både til den som har 
behov for hjelp og til pårørende.  Tjenesten yter også 
veiledning til samarbeidende tjenester i forhold til 
spesifikke utfordringer de måtte ha. I samarbeid med NAV 
har tjenesten dannet et ROP- team som gir et tilbud til 
personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse.
Tjenesten har også gjennomført kurs i depresjonsmestring, 
selvhevdelse og et kurs i depresjonsmestring for ungdom.
Tjenesten hadde i oktober et stort og vellykket 
engasjement i forhold til markeringen av «Verdensdagen 
for psykisk helse».  I begge kommuner ble det gjennomført 
markeringer og aktiviteter, samt et foredrag i ”Øvelser i 
Mindfullnes», i Kultur- og kompetansesenteret på Frøya. 
Det var god oppslutning rundt arrangementene.

Legetjenesten
Ved Frøya legekontor er det stabilt blant leger og persona-
let. P.g.a større behov for legetjenester vil fastlegehjem-
melen bli økt opp i løpet av 2015.

Fysioterapi-/Ergoterapitjenesten og 
hjelpemiddelkoordinator. 
2014 var et år med høyt arbeidspress på fysioterapi- 
tjenesten. Antall brukere økte, samt at flere brukeres 
behov for oppfølging er økt. Dette medfører mindre tid til 
forebyggende arbeid, både blant barn og voksne/eldre. 
Den fallforebyggende gruppen for eldre (Seniortrim) 
er videreført fra 2013, og er fortsatt en stor suksess. Et 

forebyggende gruppetilbud for flere målgrupper vil være 
et mål for fremtiden. Hverdagsrehabilitering er startet 
opp, og ser så langt ut til å være et vellykket prosjekt, 
dette videreføres til 2015. 

Helsestasjon/skolehelsetjenesten/
jordmortjenesten
Det ble i 2014 født 60 barn på Frøya. Av disse er det 11 
hvor en av foreldrene har et annet morsmål enn norsk og 
19 hvor begge foreldrene har et annet morsmål enn norsk.
Det vil si at 50 % av alle fødte i 2014 har en eller to 
foreldre av utenlandsk opprinnelse. Dette er en økning 
på 16% fra 2013. Helsestasjonen har i 2014 hatt fokus 
på å jobbe med målområder som  blant gjelder å styrke 
foreldrekompetansen og øke samarbeidet tverrfaglig/
tverretatlig.

Åpen barnehage
Dette er en viktig og nøytralt møteplass i nærmiljøet 
for familier med små barn, som gir tilbud på mange 
gode tilrettelagte pedagogiske aktiviteter for barn. Det 
gjennomfører forskjellige kurs for foreldre, eksempelvis 
førstehjelps kurs. På barnehagen har alle foreldre og barn 
en mulighet til å treffes, knytte kontakter og få informasjon 
om Frøya og livet her for de som trenger det.
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Oppvekst og undervisning

Årsrapport 2014 - Frøya kommune

Sørburøy barne- og ungdomsskole
Sørburøy skole er et lærested og en arbeidsplass der 
alle trives godt og får allsidige utfordringer! Det er 
tilbakemeldingene som gis fra skolemiljøet, og det er 
noe å være stolte av. Skole legger stor vekt på variasjon 
gjennom skoledagen, og på høyt læringstrykk og gode 
arbeidsvaner.  For å få til dette gir de godt rom for praktisk-
estetiske arbeidsmåter, og arenaer for leik og læring som 
utvikler vi- følelsen i ei gruppe som er bredt sammensatt 
aldersmessig. De unge er fysisk aktive og deltar med glede 
på friluftslivsaktiviteter som aurefiske med teltovernatting 
på Hitra, eller roturer i nærområdet i Froan. For guttene 
i tiende klasse var nok et av høydepunktene i 2014 turen 
vår til England på høsten, der de brukte ei uke i Kent og 
London til språklæring og opplevelser knyttet til historie, 
kunst og naturfag. Sørburøy familiebarnehage har beriket 
oppvekstmiljøet på øya. Tre dager i uka er skoleområdet i 
bruk av elleve barn i aldersgruppa fra fire til seksten år, og 
de fungerer veldig bra i lag.      

Mausund barnehage og skole
I løpet av året har virksomheten opplevd nokså store 
utskiftninger i personalet. 3 av 8 ansatte var ny fra august, 
blant disse var ny virksomhetsleder. 

Fra skolestart høsten 2014 har det vært et særlig 
fokus på læringsmiljøet. Skole har blant annet jobbet 
med periodevise «fokuspunkter», der hele skolen 
involveres rundt viktige problemstillinger av etisk og 
læringsmiljøfremmende art. Hele skolen og barnehagen 
var involvert da de før jul satte opp ei juleforestilling 
basert på materiale av Alf Prøysen. Etter mye jobbing med 
kulisser og kostymer, og øving på replikker og sanger, 
kunne de vise fram et flott resultat for øyas befolkning. 
Mye god læring og gode opplevelser. Det er slikt som 
knytter dem sammen!
 

Dyrøy oppvekstsenter
Dyrøy oppvekstsenteret ligger i naturskjønne omgivelser 
med utsikt mot Mausund og Sula, med storhavet og Froan 
i nordøst. Oppvekstsenteret har for tiden 39 barn i alderen 
1-12 år fordelt på barnehage og barneskole. De har et 
flott uteområde og tilgang på lavvo i gangavstand. Et 
gammelt slitent bygg fortsatte sin rehabilitering inne. 
Denne gangen var det elevtoalettene som ble bygd om, 
og elever, ansatte og foreldre ble fornøyd med resultatet. 
Prosjekt bedre læringsmiljø har skolen vært en del av i 
hele 2014 og dette har bidratt til viktig kompetanseheving 
i personalgruppa.

Sistranda barne- og ungdomsskole
Skolen har gjennom året 2014 hatt stort fokus på å 
videreutvikle et godt læringsmiljø for alle. Alle ansatte 
har gjennomført kompetanseheving med Midt- Norsk 
Kompetansesenter for adferd, og gjennom prosjektet 
«Bedre læringsmiljø», initiert av Utdanningsdirektoratet.
Høsten 2014 kunne skolen tilby 6 ulike valgfag for 
elevene på ungdomstrinnet. Hver vår gjennomfører 
elever fra valgfag sal og scene en musikaloppsetning.
Dette er en flott oppsetning med flinke og engasjerte 
elever og lærere. I tillegg har mellomtrinnets 7. trinn 
sin årlige teateroppsetning. Skolen er med i prosjekt 
gjennom Comenius, et program for samarbeid på tvers 
av landegrenser innenfor EU, med oppstart høst 2014. 
Landene som deltar er, Portugal, Tyskland, Polen, Romania, 
Litauen, Tyrkia og Norge. Samarbeidet involverer elever og 
lærere i valgfaget «Internasjonalt samarbeid». Skolen og 
skolens rådsorganer jobber sammen for elevenes beste, 
og skolen opplever rådsorganene som en god støtte i 
arbeidet. Sistranda skole er en MOT-skole og har en flott 
bukett med ungdommer som er med i Ungdom med MOT. 
Skolen er praksisskole for HIST, HINT og HIT, avdeling 
for lærerutdanning. Det innebærer at skolen har mange 
lærerstudenter inn i undervisningen i deler av skoleåret. 
Dette er positivt for både elever og voksne ved skolen.
  

Oppvekst og undervisning
Sørburøy barnehage

Juleavslutning på Mausund
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Nabeita oppvekstsenter
I august flyttet den første avdelingen fra Hamarvik 
barnehage inn i oppvekstsenteret, og i løpet av kort tid var 
alle på plass. Da var de klar for å starte opp med et nytt, stort 
oppvekstsenter med 110 barn på skolen og 54 barn fordelt 
på 4 avdelinger på barnehagen. Nabeita oppvekstsenter 
så dagens lys. 24. oktober ble åpningsfesten arrangert 
med rådmann og ordfører på gjestelista. I tillegg hadde 
representanter for arkitektkontor og byggefirma funnet 
veien dit denne dagen. Foreldre og andre gjester var det 
også plass til. Det ble sunget, holdt taler og det ble boller 
og brus. Det var en høytidelig åpning med en flott gjeng 
unger i spissen for det hele!
          

Nordskag oppvekstsenter
Oppvekstsenteret har i 2014 vært gjennom vesentlige 
utfordringer, både faglig og personalmessig. 
Vårhalvåret ble som vanlig brukt til gode tiltak og 
prosjekt, med et spesielt fokus knyttet mot å sikre 
gode samarbeids- og integreringstiltak rundt språk og 
læring for oppvekstsenterets mange barn og elever med 
minoritetsbakgrunn. På grunn av planlagt utbygging av 
oppvekstsenteret ble barnehagen flyttet over i midlertidige 
lokaler på Nordskag, og hele skoledelen ble integrert i 
klasser ved Nabeita oppvekstsenter høsten 2014. Denne 
ordningen videreføres fram til nytt oppvekstsenter står 
ferdig i desember 2015.

Nesset barnehage
Foreldrene er svært fornøyd med barnehagetilbudet - og 
viser dette gjennom svært høy score i brukerundersøkelser. 
Dette skjer fordi de ansatte har et nært ”eieforhold” til 
arbeidsplassen, og at alle er genuint opptatt av at alle 
foreldre skal bli sett, hørt og tatt på alvor. Det er over 
tid etablert et trygt og godt læringsmiljø. Det har vært 
aller mest fokus på sosial og emosjonell kompetanse, 
kombinert med språk- og begrepslæring. Det jobbes godt 
med førskolebarna, noe mottakende skoler over tid gir 
gode tilbakemeldinger på. Barnehagen har etablert en 
sterk gjenbrukskultur, men det jobbes med å fornye en del 
av inventaret. Barnehagen er redde for at deres slitne bygg 
skal føre til at de stiller bakerst i konkurransen om nye 

barn og foreldre nå, når så å si alle de andre barnehagene 
er nye.  Det er allikevel stor tro på at innholdet og tilbudet 
som gis er så godt og solid at dette vil ha størst betydning.

Kulturskolen
Kulturskolen kunne i 2014 endelig flytte inn i nye 
og tilrettelagte lokaler i august i Frøya kultur- og 
kompetansesenter. Erfaringene generelt etter innflyttingen 
er entydig positive med tanke på gjennomføring av 
undervisning og arrangement, og det oppleves godt å 
være i sentrum av kulturbegivenhetene i kommunen. 
Kulturskolen er mer synlige for publikum, og det noe som 
har en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet og på det 
tilbudet kulturskolen kan gi sine elever. Samarbeidet med 
Frøya videregående skole som de er samlokalisert med, er 
også tett og godt. I løpet av året startet det også opp med 
to nye fag ved skolen; fiolin og teater. Frøya kulturskole 
fullførte dessuten i 2014 sin markering av 25 års-jubileet 
ved å utgi en CD med musikk som elevene hadde satt sitt 
eget preg på. Av administrative endringer er det verdt å 
nevne at kulturskolen ble utskilt som egen virksomhet  
1. juni, og ble underlagt Oppvekstsektoren. Dette har 
medført en positiv utvikling av samarbeidet mellom 
kulturskolen og grunnskolene. 

 

PP-tjenesten i Sør-Fosen
PP-tjenestens visjonen er å være en tjeneste med 
faglighet, i både sakkyndighetsarbeid på individnivå og 
på systemnivå i arbeid med læringsmiljø. PP-tjenesten 
arbeider mot å styrke tilgjengelig for barnehager og 
skoler med veiledning og komplementær kompetanse.  PP-
tjenesten har i 2014 unngått venteliste, men høyt omfang 
på saker gjør at tiden det tar å utrede er noe lengre enn 
ønskelig. Antall barn som vurderes av skolene å ha behov 
for spesialundervisning i  kommunen er fortsatt større enn 
sammenlignbare. Tjenesten er opptatt av å søke løsninger 
på hvordan dette kan reduseres. Statlige forventninger 
til PP - tjenesten er at ressursbruken vendes mer over til 
arbeid på skolenivå enn individnivå. Gjennom å arbeide 
målbevisst med de prosjekter og det samarbeid med 
enhetene som er i gang, kommunalt som interkommunalt, 
og opprettholde tverrfaglig samarbeidet, har de tro på at 
flere og flere barn får riktig hjelp tidlig, når det er behov 
for det.

Åpningsfest Nabeita oppvekstsenter

Bølgebarna Foto: Frøya kulturskole
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Driftsåret 2014 har vært preget av svært høy aktivitet innen 
både den offentlig og private sektor. Dette har også satt sitt 
preg på virksomheten, da vi har ansvaret for de kommunale 
investeringene i bygg og anlegg, samtidig som den 
private sektor har serves med bygge- og delingstillatelser, 
reguleringsplaner, utbygging m.m. 
Nedenfor er det gitt en oversikt over de enkelte saksområder 
og hva som har preget disse områdene i 2014: 

Bygg og eiendomsinvesteringer: 
• Ny papptekking på Dyrøy oppvekstsenter, samt 

eksisterende skoledel ved Nabeita oppvekstsenter. 
• Flislegging av garderober på Nabeita oppvekstsenter 

etter vannskade
• Tilpassing/ombygging av eldreboliger på Nordskaget til 

midlertidig barnehage. 
• Utskifting av takrenner, nedløp og raftbeslag samt 

utvendige dører ved Frøya sykehjem.
• Utbedring av råteskader og utskifting av elektriske 

installasjoner i forbindelse med salg av rekkehus på Øya. 
• Radonundersøkelser i kommunale bygninger
• Oppstart prosjektering og utbygging av Nordskag 

oppvekstsenter. 
• Ferdigstillelse av Nabeita oppvekstsenter
• Åpning av Frøya Kultur- og kompetansesenter
• Fullføring av miljøgata på Sistranda
 Vannverk, avløp, boligområder og næringsarealer: 
 Programmet for utskifting av gamle kummer med 

armaturer, samt rehabilitering av høydebasseng 
fortsatte i 2014. Følgende prosjekter er gjennomført i 
2014: 

• Hovedvannledning Sistranda – Nordhammarvika. 
Kostnad: Kr. 7,1 mill. 

• Ny sjøledning til Uttian. Kostnad kr. 1,5 mill.
• Utskifting av hovedvannledning over Setermyran. 
• Oppgradering av overvåkingssystem. 
• Ny avløpsledning Nabeita er påbegynt. 
• Ny utslippsledning Nordskaget påbegynt. 
• Ny avløpsledning Rabben påbegynt. 
• Oppgradering overvåkningssystem pumpestasjoner. 
• Utbygging av del av byggetrinn 2 i Beinskardet boligfelt. 

Kostnad kr. 2,3 mill. 
• Ferdigstillelse av Nordhammervika næringsområde
• Utbygging av miljøgata
• Utbygging av Sætervågen og Sistranda  fiskerihavn

Havbruk
I Frøya kommune finnes det totalt 43 lokaliteter hvor det 
er tillatt å drive med akvakulturvirksomhet. Av disse er 32 
lokaliteter knyttet til oppdrett av matfisk av laks, ørret og 

regnbueørret, 3 lokaliteter for torsk, 3 lokaliteter knyttet 
til klekkeri- og settefiskanlegg, 3 lokaliteter for havbeite 
av stort kamskjell og 2 lokaliteter for alger til konsum/
fôr, butare, sukkertare og fingertare (Fiskeridirektoratets 
registre).  I 2014 har det blitt lagt ut 6 havbrukssaker til of-
fentlig ettersyn og behandlet i kommunen. 3 saker gjelder 
utvidelse av areal og lokalitetsbiomasse og 3 saker om nye 
lokaliteter. I forbindelse med tildelingsrunden for grønne 
laksekonsesjoner, fikk Frøya kommune 21,4 millioner kro-
ner, som er basert på 40 prosent av det samlede vederlaget 
for tillatelsene. 

Fiskeri
I 2014 var det registrert 136 personer i fiskerimantallet for 
Frøya kommune. Av disse hadde 103 fiske som hovednæ-
ring og 33 fiske som tilleggsnæring. Frøya er fortsatt Sør-
Trøndelags viktigste fiskerikommune med 118 registrerte 
fiskefartøy. 

Miljø
Årets hjortejakt ble gjennomført i perioden 1. september til 
23. desember. Til sammen ble det felt 30 dyr. Dette gir en 
fellingsprosent på 73 prosent, som er omtrent tilsvarende 
for foregående år. Det er påbegynt arbeid med ny forvalt-
ningsplan for grågås. 
Fylkesmannen har bevilget midler til å bekjempe mink på 
Frøya. Det er kjøpt inn minkfeller, og det er et samarbeid 
med naturbrukslinjen på Frøya videregående skole og Frøya 
jeger- og fiskeforening for fangst og tilsyn. Frøya kommune 
har også innført skuddpremie på mink. 

Vanndirektivet
Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverk-
sette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre 
miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Det 
skal settes miljømål som skal være konkrete og målbare. 
Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjell til fjord, 
samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsba-
sert og tilrettelagt for bred medvirkning. 

Tekniske tjenester
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Nedenfor er det gitt en oversikt over antall saker som er 
behandlet i 2014, og dette er sammenlignet med de 4- 5 
foregående årene: 

Delingssaker:
Type deling 08 09 10 11 12 13 14
Boligtomter  
inkl. justeringer 27 48 23 64 37 74 43
Hyttetomter  
inkl. justeringer 41 34 53 41 25 11 22
Sjøhus og  
næringstomter 
inkl. justeringer 42 33 30 16 31 22 26
Andre delinger ---- ---- ---- 14 13 11 9
TOTALT 110 115 106 135 106 118 100

Oppmåling:
Type saker 10 11 12 13 14
Oppmålings- 
forretninger 95 170 120 131 85
Målebrev 67 10 13 0 0 
Matrikkelbrev 28 100 140 115 75

Dispensasjonssaker:
Type saker 08 09 10 11 12 13 14
Ordinære  
dispensasjonssaker 99 66 80 53 58 51 52
Klagesaker 22   8 10 11 8 3 3
TOTALT 121 74 90  64 66 54 55

Byggesøknader/tillatelser:
Type saker 08 09 10 11 12 13 14
Delegerte saker 257 249 231 131 196 204 138
Behandlet i  
planutvalget  7   18 6   12 27 37 26
TOTALT 264 267 237 143 223 241 164

Fordeling av byggetillatelser på nybygg:
Type saker 08 09 10 11 12 13 14
Eneboliger 16 15 14 11 16 54 30
Rekkehus o.a.
Antall boligenheter 7 13 0   0 18 5 13
Hytter/fritidshus 17 15 21   9 14 25 5
Brygger/sjøhus/ 
rorbuer 27 25 25   8 21 67 40
Næringsbygg/ 
Forretningsbygg 10   9 11   1 5 19 8
Utleieleiligheter 1   1 7   1 1 1 1

I tillegg til ovenstående er det i 2014 stadfestet totalt 
11 reguleringsplaner hvorav 6 var private planer og 5 var 
kommunale. Dette omfatter både reguleringsendringer og 
nye reguleringsplaner.

Type objekt/ulykke 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Brannhindrende tiltak 4 1 3 2 2

Brann i bygning 1 5 1 6 4 4 4

Gress-/lyngbrann 8 3 3 3 3 4 2

Pipebrann 0 2 0 0 1 1 1

Annen brann 7 2 1 4 1 0 0

Annen assistanse 6 8 5 5 2 3 1

Akutt forurensning 5 0 1 3 2 1 0

Trafikkulykker 11 6 10 7 6 10 11

Unødig alarm 19 18 14 15 5 6 3

Falsk alarm 1 4 0 0 0 0 2

Bilbrann 0 1 4 2 2 0 1

Brann i fritidsbåt 1 1 1 0 0 1 2

Hjertestans 6 5 3

TOTALT 69 56 46 47 28 30 27

Statistikken viser at antall hendelser også i 2014 økte betydelig fra 
foregående år.

Frøya brann- og redningstjeneste. 
Det ble startet en prosess i 2014 med å ansette nye 
mannskaper, både ved hovedstasjon Sistranda og ved 
Nordskag stasjon. I 2014 ble det kurset to skadestedsledere 
oljevern, i tillegg har 2 mannskaper på Nordskag tatt 
kompetansebevis for utrykningskjøring. Varabrannsjef er 
ansatt og tilsyn med særskilte brannobjekter, er i gang i 
samarbeid med Hitra brannvesen. 

Det er aksjonert ved fem tilfeller av akutt forurensning i 
2014, dette er i hovedsak lekkasjer fra bil og båt. Etter en 
nedgang i antall trafikkulykker i 2013 ser vi en oppgang 
igjen for 2014, ikke siden 2008 har vi hatt like mange 
trafikkulykker. De fleste ulykkene var enkeltbilulykker med 
utforkjøringer og kollisjon med bergvegg. 
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Frøya folkebibliotek 
Frøya bibliotek fungerer både som skolebibliotek til 
Sistranda skole, Frøya videregående skole og som 
folkebibliotek i Frøya kommune. Biblioteket har ansatte 
både ved hovedbiblioteket og på Mausund.  Biblioteket 
kjøper også bokbusstjeneste til barneskolene på Dyrøy, 
Nabeita og Nordskag. 1. juni åpnet muligheten for lån av 
elektroniske bøker. Utlånet stiger jevnt og flere skaffer 
seg det nasjonale lånekortet. Hovedbiblioteket har 
jevn fordeling av utlån mellom barn og voksne, mens 
på Mausund er en tredjedel til voksne.  Utlån totalt, 
bøker, AV-media og fjernlån, ligger i 2014 i overkant av 
22 000, og det har vært godt over 26 000 besøk. Dette 
er et høye tall og en vesentlig økning fra i fjor.  For å 
møte forventningene i befolkningens behov, er det et 
stort behov for oppdateringer og en økende variasjon i 
medietyper. Dette gir særlige utfordringer i å bygge en 
samling for språkopplæring for alle frøyværinger som ikke 
har norsk som morsmål. 
Frøya Biblioteket har hatt ulike typer arrangement, som 
forfatterbesøk og skrivekurs, og hatt jevnt og trutt med 
ulike utstillinger og markert ulike jubileum gjennom året. 
Slektsforskerne møtes jevnlig på biblioteket. 

Frøyahallen/svømmehallen 
Kinoen flyttet ut fra sine gamle lokaler til det nye 
kulturhuset og prosessen med å bygge om gamle kinosalen 
startet. Hallen tilbyr lokaler til utøvelse av idrett til 
mange hundre barn og voksne hver uke. Kapasiteten 
til å dekke dette behovet er liten og forespørselen stor, 
derfor prosessen med etablering av helhetlig idrettspark 
som startet i 2014 og innbefatter blant annet bygging 
av basishall, nytt sekretariat, flere garderober og nytt 
sportsgulv i hallen er veldig kjærkommen. Utbyggingen 
skal etter planen være ferdig i 2016. 

Før sommeren 2014 ble svømmehallens lokaler pusset 
opp. Svømmehallen arrangerte «Svøm langt» kampanjen 
på etterjulsvinteren med bra oppslutning. 
 

Frøya frivilligsentral 
Frivillighetssentralen drives av daglig leder og har eget 
styre.  Frivilligsentralen flyttet til nye lokaler sommeren 
2014, og lokalene er godt plassert i sentrum og tilpasset 
Frivilligsentralens aktiviteter og oppgaver.  Vinteren og 
høsten 2014 har Frivilligsentralen gjennomført mange 
aktiviteter med blant annet: TV-aksjonen, julemarked, 
varekjøring til eldre og administrering av arbeidsgruppen 
Rusken, nissemarsj og «Pepperkakeøya». Spesielt 
julemarked var en suksess med flere hundre besøkende.
 

Frøya kultur- og kompetansesenter
Frøya kultur- og kompetansesenter er resultat av et 
samarbeid mellom Frøya kommune, Frøyas næringsliv 
og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Bygget består av 
kulturhus med konsertsal, kino, innspillingsstudio, 
opplevelsessenter og lokaler til kulturskolen og Frøya 
videregående skole. Frøya kultur- og kompetansesenter 
ble offisielt åpnet av ordfører Berit Flåmo og fylkesordfører 
Tore O Sandvik den 8. september 2014 og ble en del av 
åpningsuken for senteret. Ca. 2000 personer besøkte 
forskjellige arrangementer under denne uken. Siden 
oppstarten av Frøya kultur- og kompetansesenter har 
det gått slag i slag med ulike typer kulturarrangementer. 

Kultur og næring
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Aktivitetsnivået har vært høyt og huset ble godt besøkt. 
Det ble solgt over 3000 billetter i 2014. Mange av 
arrangementer hadde veldig høyt nivå og kulturhuset 
har markert seg både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
Opplevelsessenter i vrimlearealene ble også godt tatt 
imot av befolkningen. Presentasjon av Frøya og regionen 
både i film og bilder ga besøkende et godt innblikk i 
regionens historie. Konsertprogrammet i 2014 har tatt 
hensyn til variasjon, både når det gjelder kulturuttrykk, 
og bruk av lokale og eksterne artister. Storsalen har 
vært arena for flere av Norges største artister, så vel som 
øyregionens egne stjerner og talenter. I tillegg har kino 
fått et nytt liv med flere ukentlige forestillinger og meget 
gode besøkstall. Bygget har også fungert som et sted for 
møte mellom ulike kulturer, samarbeidsarena mellom det 
profesjonelle og det frivillige kulturliv og samlepunkt for 
næringsliv og alle aldersgrupper på Frøya og i regionen. 
      

Kulturåret 2014
2014 ble et viktig år for kulturlivet på Frøya og i regionen  
med et år som var preget av mange viktige 
kulturbegivenheter. Sangkoret Havdur ble 50 år, Brynhild 
Vavik fikk Frøya kommunes kulturpris og Frøyas befolkning 
fikk presentert et nytt musikkspill på Mausund - «Oda fra 
havet». Når man i tillegg nevner Frøya festival med flere 
tusen besøkende, Utihavet festivalen, Suladagan og 
kunstnerprosjekt på Sula, Frøya Band Reunion, Tour de 
Frøya, kulturskolen og mange konserter og forestillinger, så 
må man si at 2014 var et begivenhetsrikt kulturår på Frøya. 

2014 var også et godt år for idretten. Frøya opplever en 
vekst i deltakelsen på ulike idrettsarenaer og flere utøvere 
markerer seg godt både i regionen og i Norge. Idretter 
som fotball, håndball, Taekwondo, turning, cheerleading, 
motorsport og i det siste sjøsport og friluftsliv er i utvikling 
og gir tilbud til de fleste av befolkningen. Når man snakker 
om kultur må man nevne også alle frivillige. Både lag og 
organisasjoner men også privatpersoner har gjort dette 
året til en stor kulturopplevelse. Uten dem ville dette ikke 
være mulig.
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Økonomi

Årsrapport 2014 - Frøya kommune

Driftsregnskap - 2014 (hele tusen)   
Kommunens driftsinntekter og utgifter ekskl. renter fordeler seg slik på typer i beløp og prosentandel.

Drift 2014

Lånegjeld i mill. NOK

Inntektstype Regnskap 14 % Regnskap 13
Brukerbetalinger 15 426 4,0  13 941 
Salgs-/leieinntekter 35 739 9,3  35 316 
Refusjoner 65 439 17,0  97 027 
Rammetilskudd 124 177 32,3  123 770 
Øvrige tilskudd/overføringer 12 089 3,1  1 912 
Skatter 132 053 34,3  121 978 
SUM: 384 923  100,0  393 944 

Utgiftstype Regnskap 14 % Regnskap 13
Lønnsutgifter 202 772  55,3  183 283 

Sosiale utgifter 31 778  8,7  42 790 

Varer/tjenester 68 112  18,6  59 140 
Varer/tjenester/egenprod. 24810  6,8  23 075 
Overføringer  39 137  10,7  32 091 
SUM:  366 609  100,0  340 379 

Resultat: Regnskap 14 Avvik i kroner Regnskap 13
Brutto driftsresultat  -5 576 698  36 463 880  -42 040 578 
Netto driftsresultat (e. finans)  28 020  42 458 911  -42 430 891 
Sum avsetninger  -22 271 746  -59 666 030  37 394 284 
Regnskapsmessig mer/mindreforb (-) 275 152  -17 207 119  -5 036 607 
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Økonomi

Årsrapport 2014 - Frøya kommune

Slik blir en 100-lapp 
brukt i Frøya kommune

Kommunen er her for deg!
Frøya kommune har en eneste oppgave, og det er å 
yte tjenester med god service til innbyggerene våre. 
Gjennom et omfattende tilbud som følger innbyggeren 
fra barndom til alderdom, ønsker vi å være en positiv 
partner for de som bor her.  Med stramme budsjetter kan 
det til tider være vanskelig å gjøre alle til lags, men de 
mange fine historiene som kommer når vi er i kontakt 
med innbyggerne våre hver eneste dag gjør oss stolte av 
arbeidet vårt.
På Herredshuset har vi vårt eget servicekontor og det 
skal ikke være vanskelig å komme i kontakt med oss 
i Frøya kommune, enten du søker en medarbeider, 
administrativ ledelse eller politikerne våre. Vi inviterer 
deg gjerne til på de politiske møtene på Herredshuset 
og vil gjerne ha dine synspunkter på det vi jobber med. 
Frøya kommune er din kommune og du er sjefen!
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Rådhusgata 25, 7260 Sistranda
Tlf. 72 46 32 00
postmottak@froya.kommune.no   
www.froya.kommune.no

froya.kommune.no Frøya kommune på Facebook

Gi gjerne tilbakemelding på årsmeldingen til postmottak@froya.kommune.noU
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Fakta om Frøya kommune:

Folketall 01.01.15:  4.632

Folkevekst:  87

Født:  60

Død:  46

Netto innflytting:  7

Innflytting totalt:  277

Antall husstander:  2023

Antall fritidsboliger: 925

Landareal:  230 km2

Totalt oppdrettslokaliteter:  43

Fiskerimanntall:  135

Bedrifter/foretak: ca. 250

Kilde: SSB

Her finner du oss

F R Ø YA  K O M M U N E
Kraft og mangfold



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/1225    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

 

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - VIDEREFØRING AV 

MILDER TIL 2015  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
De avsatte midlene til revisjon av kommunedelplanen for Sistranda (FSKsaknr 171/14) 

pålydene kr. 1 100 000,- videreføres for 2015. 

 

 

Vedlegg: 
1. Protokoll fra FSKsaknr 171/14. 

 

 

Saksopplysninger:   
Formannskapet vedtok den 14.10.2014, i sak 171/14 å avsette inntil kr. 1 100 000,- inkl. 

mva. til arbeidet med å rullere kommunedelplan for Sistranda. 

 

Anbudsrunden ble gjennomført like før jul, og det kom inn totalt 6 tilbud på arbeidet. 

Rådmannen vil avgjøre hvem som vinner anbudsrunden i løpet av januar 2015.  

 

Da disse midlene ikke ble benyttet i 2014 må det, av hensyn til økonomi og budsjett, et 

vedtak til, som sier at disse midlene skal videreføres til 2015.    

 

Vurdering: 
Kostnadene i dette arbeidet vil begynne å påløpe etter at det er inngått avtale med en av de 

seks tilbyderne i anbudsprosessen. Av hensyn til videre fremdrift i arbeidet er det derfor 

avgjørende at disse midlene videreføres for 2015.  

 

 

 

 







 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/594    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Eldrerådet 
Formannskapet 
Kommunestyret 
Formannskapet 
Eldrerådet 
Kommunalt Brukerråd 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
2. GANGS BEHANDLING AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015 - 2027  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommunestyre merknadsbehandler og egengodkjenner i henhold til plan og 
bygningslovens § 11-15, Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, på følgende vilkår:  
 

1. Siste setning i avsnittet om mangfold (side 3) erstattes med: I ordet mangfold ligger 

det også en forståelse av at vi ønsker et større mangfold i befolkningen generelt, både 

når det gjelder alder og bosettingsmønster. Vår kommune skal også ha mangfold nok 

til å kunne ivareta barn og voksne med ulike tilpasningsutfordringer. Vårt kultur– og 

næringslivsmål bør også speile et mangfold. 

2. Tilføyes nytt punkt i «Samfunn, næring og kultur», 4. rad, under «Sånn vil vi gjøre 
det»: Frøya skal satse på holdningsskapende arbeid, med særlig fokus på 

trafikksikkerhet og kriminalitetsforebyggende arbeid. 
3. 4. punkt i «Samfunn, næring og kultur», 5. rad, under «Sånn vil vi gjøre det» endres 

til: Bidra til at kompetansemiljø som Blått kompetansesenter etableres og utvikles.   
4. 4. punkt i «Samfunn, næring og kultur», 6. rad, under «Sånn vil vi gjøre det» endres 

til: Bidra til et godt samspill mellom næringsaktørene. 

5. 2. punkt i «Samfunn, næring og kultur», 7.rad, under «Sånn vil vi gjøre det» endres 
til: Satse på forsking og utvikling i samarbeid med miljøer innenfor forskning, 

utvikling og innovasjon. 

6. Tilføyes nytt punkt i «Samfunn, næring og kultur», 7. rad, under «Sånn vil vi gjøre 
det»: Bidra til forskningssamarbeid basert på den unike muligheten Frøya byr på når 

det gjelder arbeid i det blå praksisfeltet. 

7. Siste setning i siste avsnitt på side 9 endres til: Derfor må den kommunale 

organisasjonen være profesjonell, robust, og også proaktiv i sin måte å jobbe på. 



8. Tilføyes nytt punkt i «Samfunn, næring og kultur», 2. rad, under «Sånn vil vi gjøre 
det»: Frøya kommune vil jobbe for at offentlige bygg, private virksomheter, 

kollektivtransport og uteområder er universielt utformet. 

9. Planprogrammet innarbeides som et vedlegg til planen, og det henvises til denne i 
innledningen til planen. 

10. Det som står etter kommaet i 1. punkt i «Samfunn, næring og kultur», 1. rad, skilles 
ut som et eget punkt.  

11. Tilføyes nytt punkt i «Levekår og folkehelse», 1. rad under «Sånn vil vi gjøre det»: 
Øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende 

ferdigheter. 
12. 1. punkt i «Natur, miljø og klima», 2. rad under «Sånn vil vi gjøre det» endres til: 

Frøya er en pådriver for å få gjennomført en evaluering av vernet i Froan. 
13. Siste setning i 1. avsnitt under kapittel 5 endres til: Veksten innebærer muligheter, 

men også utfordringer for samfunnet. 

14. Innledningen til «Natur, miljø og klima» s. 6, siste setning foreslås endret til: Vi må 

forvalte naturen og miljøet slik at naturlandskapet og det biologiske mangfoldet blir 

bevart, og at også framtidige generasjoner kan oppleve de natur- og 

landskapskvalitetene som Frøya er kjent og verdsatt for. 
15. De to siste punktene i «Natur, miljø og klima», 3. rad under «Sånn vil vi gjøre det» 

slås sammen til følgende punkt: Frøya er opptatt av en god oljevernberedskap, og 

har tilgang på best mulig utstyr for å takle en eventuell oljekatastrofe på sjøen. 
16. 2. setning på side 8, endres til: Kultur er helt nødvendig for et samfunn som 

vektlegger livskvalitet, trivsel og menneskelig vekst og utvikling. 

17. 4.punkt i «Levekår og folkehelse», 3. rad endres til: Bygge gode idretts- og 

nærmiljøanlegg, gjerne i samarbeid med andre. 

18. 5. punkt i «Samfunn, næring og kultur», 1. rad, endres til: Legge til rette for et 

mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan. 

19. Teksten gjennomgås språkmessig og rettes opp. Administrasjonen gjennomgår også 
layouten til plandokumentet.   

20. Administrasjonen pålegges å rette opp plandokumentet i henhold til godkjent vedtak,  
samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte.  

 
 
Vedlegg: 

1. Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027. 
2. Innspill fra Heidi Glørstad Nielsen, mottatt 18.5.15. 
3. Vedtak Kommunalt Brukerråd saknr. 8/15, møtedato 18.5.2015 
4. Uttalelse fra Eldrerådet, datert 21.5.2015. 
5. Høringsuttalelse fra Ranveig Riiber, datert 31.5.2015. 
6. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 27.5.2015. 
7. Uttalelse fra Hitra kommune, datert 22.5.2015. 
8. Innspill fra Skjønhals kretslag, mottatt 2.6.2015. 
9. Høringsinnspill fra oppvekstledere i Frøya kommune, mottatt 2.6.2015. 
10. Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 27.5.2015. 
11. Uttalelse fra Forum for Natur og Friluftsliv – Sør-Trøndelag, mottatt 2.6.2015. 
12. Innspill fra Nesset grendalag, mottatt 3.6.2015. 
13. Høringsuttalelse fra Human-Etisk Forbund, Frøya Hitra lokallag, datert 2.6.2015. 
14. Høringsuttalelse fra Miljøpartiet de Grønne Frøya, mottatt 3.6.2015. 
15. Høringsuttalelse fra Johan G. Foss med flere, datert 3.6.2015. 



16. Høringsuttalelse fra Frøya Turlag, mottatt 3.6.2015. 
17. Referat fra gjestebud, gjestebudvert Heidi Glørstad Nielsen. 
18. Referat fra gjestebud, gjestebudvert Milena Pachova. 
19. Referat fra gjestebud, gjestebudvert Ragnar Østvik. 
20. Referat fra gjestebud, gjestebudvert Tove M. Vedal Wold. 

 
 

Saksopplysninger:   
Det vises til FSKsaknr 59/15 der det ble vedtatt å legge Kommuneplanens samfunnsdel 2015 
– 2027 ut til offentlig ettersyn i seks uker. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 
22.4.15 – 3.6.15. Det kom inn totalt 19 høringsinnspill i utleggingsperioden.  
 
Kommuneplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven av 2009 kapittel 11, og er kommunens 
overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og 
forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale-, regionale- og 
nasjonale mål, interesser og oppgaver. 
 
Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien. Kommuneplanens 
samfunnsdel bygger på den vedtatte visjonen «Kraft og mangfold» og tydeliggjør 
satsningsområder og hovedmål for kommunens strategiske satsing i årene som kommer. Den 
danner grunnlaget for utarbeidelse av andre planer. Kommuneplanens samfunnsdel har et 
tidsperspektiv fram til 2027. Planstrategien avgjør når og om kommuneplanen skal 
redvideres. Handlingsdelen rulleres hvert år og inneholder et handlingsprogram for 
gjennomføring av samfunnsdelen for de fire neste budsjettårene. 
 
I kommuneplanens planprogram ble det identifisert 4 fokusområder som ble oppfattet som 
viktige i revisjonen. Disse er å finne igjen i høringsforslaget som 4 satsingsområder. Disse 
skal bidra til å realisere visjonen, og skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende 
planperiode. Hvert satsningsområde presenteres gjennom en tabell, der hvert område har ett 
overordnet mål øverst. Videre er tabellen delt opp i to, der venstre side beskriver 
målsettingene for satsningsområdet «Sånn vil vi ha det», og høyre side viser hvordan 
målsettingene skal følges opp gjennom strategier/ tiltak «Sånn vil vi gjøre det». Under listes 
de fire satsningsområdene opp, med tilhørende overordnet målsetting: 
 
• Levekår og folkehelse: 
- «Alle innbyggere på Frøya har like mulighter til en meningsfull hverdag med 

høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.» 

 

• Natur, miljø og klima: 
- «Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort naturmangfold 

og en trygg matproduksjon.» 

 

• Samfunn, næring og kultur: 
- «Frøya er et godt sted å leve.» 

 

• Organisasjonen Frøya kommune: 
- «Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og 

arbeidsgiver.» 

 



Planen stadfester også plan- og styringssystemet i Frøya kommune, og forholdet mellom 
ulike styringsdokument (figur 1 og 2). Den gir samtidig føringer for hvordan 
kommuneplanen skal følges opp, gjennom integrert kommuneplanlegging i ettårs- og 4- 
årshjulet (figur 3). 
 
Forarbeidet til planen startet våren 2014. I forhold til fremdriftsplanen, som ble vedtatt i 
planprogrammet, har denne blitt forskjøvet med ca to måneder. Målsettingen er å ha en 
vedtatt plan før sommeren 2015. 
 
Siden april 2014 har prosjektgruppen hatt møter nesten hver uke, med unntak av i 
ferieperioder. Involverings- og medvirkningsprosessen har også vært omfattende. Det har 
vært avholdt et åpent folkemøte på Hotell Frøya, Fremtidsverksted på Frøya kultur og 
kompetansesenter, ett temamøte for hvert satsningsområde (totalt 4), 4 runder i 
formannskapet, 5 runder i lederforum, 3 runder i kommunalt planforum, 1 gang i 
kommunestyret, 2 ganger i regionalt planforum samt ett møte/ gruppearbeid med 
arbeidsinnvandrere på Norskkurs. I høringsperioden ble det også gjennomført gjestebud. 
 
Det som har ligget ute til offentlig ettersyn er det skriftlige innholdet til kommuneplanens 
samfunnsdel, med unntak av ordførerens forord. Etter at det skriftlige innholdet i plana er 
vedtatt av kommunestyret, har vi en avtale med Vindfang som skal bistå med å utarbeide 
layouten til plana. Årsaken til at det gjøres slik er både i forhold til å redusere kostnadene 
med arbeidet, og av hensyn til å holde fremdriftsplanen. 
 
Vurdering: 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være kommunens styringsdokument og legge føringer 
for Frøya kommunes mål og strategier for de neste 12 årene. Planen nevner i de aller fleste 
tilfellene ikke forslag til konkrete tiltak. Årsaken til dette er at selv om målet og strategien er 
den samme, kan tiltakene for å nå disse endre seg fra tid til annen. Målet er at planen skal 
være med på å utvikle kommunen til en attraktiv og bedre kommune å bo, arbeide og 
oppholde seg i. Dette betyr også at kommunen er avhengig av en felles innsats for å nå de 
målene som er satt.  
 
De fire satsningsområdene som er valgt i kommuneplanens samfunnsdel, er alle like viktige. 
Satsningsområdene gjenspeiler både nasjonale og regionale målsettinger, samtidig som 
de er viktige satsningsområder for samfunnsutviklingen for hele Frøya kommune. Det er 
også en styrke for planen, at den gir tydelige føringer for hvordan kommuneplanen skal 
følges opp i kapittel 7.  
 
En av målsettingene for arbeidet var at planen skulle bli til som et resultat av en omfattende 
medvirkningsprosess. Rådmannen og arbeidsgruppa føler at det har vært en god 
medvirking i dette arbeidet både fra innbyggere, politikere og ansatte i Frøya kommune. 
Håpet er derfor at mange skal kunne kjenne seg igjen i det ferdige dokumentet, og at planen 
blir benyttet som det styringsdokumentet det er ment å være. 
 
Det foreliggende planforslaget er på 12 sider. Det har vært et bevisst valg å holde sideantallet 
på et minimum, for at det skal være et leservennlig og annvendelig dokument. Dette gir noen 
konsekvenser i form av at alt ikke kan forklares og konkretiseres godt nok. Dette har vi fått 
innspill på i høringsrunden (se under). For å bøte på dette foreslås det å ta med 
planprogrammet som et vedlegg til planen. Arbeidet med layout og bilder vil sannsynligvis 



føre til at det endelige dokumentet blir på noen flere sider. Til sammenligning, er gjeldende 
samfunnsplan på nærmere 60 sider.  
 
De overordnede målene for hvert satsningsområde, og det som står under «Sånn vil vi ha 
det!» og «Sånn vil vi gjøre det!», er formulert slik vi vil at virkeligheten skal være. Disse 
beskriver dermed den ønskede sluttilstanden. Det har kommet inn flere kommentarer på dette 
i høringsprosessen, men vi velger å holde fast på denne tilnærmingen. 
 
I kolonnen under vurdering i påfølgende matrise, går ofte ordene «tas til orientering»/ «tas til 
etterretning» igjen. Når det står «tas til orientering» fører ikke innspillet til en endring av 
plana. Når det står «tas til etterretning» foreslår rådmann at inspillet fører til en endring i 
plana. Endringen beskrives som oftest i kursiv, og det gis en henvisning til hvilket punkt i 
forslag til vedtak endringen står.  
 
I den følgende matrisen listes alle de innspillene som har kommet inn, med tilhørende 
vurdering. 
 

Hvem Innspill/ kommentar Vurdering 
Formannskapet 
(innspill i møte 21.4.15) 

Definisjonen av mangfold i dokumentet er for 
snever, da det ikke omfatter eksempelvis 
funksjonshemning, alder, bosetting, kultur 

Tas til etterretning. Definisjonen 
utvides til (kursiv = ny tekst): I 
ordet mangfold ligger det også 
en forståelse av at vi ønsker et 
større mangfold i befolkningen 

generelt, både når det gjelder 

alder og bosettingsmønster. Vår 

kommune skal også ha mangfold 

nok til å kunne ivareta barn og 

voksne med ulike 

tilpasningsutfordringer. Vårt 

kultur– og næringslivsmål bør 

også speile et mangfold. (1) 

Satsningsområde Samfunn, næring og kultur 
Tilføyelse (i kursiv) i overordnet mål: 
Frøya er et godt sted å leve og arbeide. 

Tas til orientering. Å leve 
inkluderer både å bo, leke, 
arbeide og feriere. 

Tilføyelse (i kursiv) under Sånn vil vi ha det: 
Frøya er attraktiv som bosted og utvikler seg i 

takt med tiden. 

Tas til orientering. Dette 
oppfattes som en del av det å 
være attraktiv, og dermed 
inneforstått i det som allerede 
står. 

Heidi Glørstad Nielsen 

Ønsker større fokus på forebygging av vold og 
kriminalitet innenfor «Sånn vil vi ha det»: 
«Frøya er et trygt sted å leve». 
 

Tas til etteretning. Forslag til 
nytt punkt under «sånn vil vi 
gjøre det»: Frøya skal satse på 

holdningsskapende arbeid, med 

særlig fokus på trafikksikkerhet 

og kriminalitetsforebyggende 

arbeid. Ytterligere 
konkretisering gjøres blant annet 
gjennom det pågående arbeidet 
med trafikksikkerhetsplanen. (2) 



Sånn vil vi gjøre det: 
Bidra til at kompetansemiljø som Blått 
kompetansesenter etableres og utvikles. 

Tas til etterretning. Endringene 
innarbeides i plan som foreslått. 
(3) 

Sånn vil vi ha det: 
Frøya har et mangfoldig næringsliv 
 
Sånn vil vi gjøre det: 
Bidra til et godt samspill mellom 

næringsaktørene. 

 
 
 
Tas til etterretning. Endringene 
innarbeides i plan som foreslått. 
(4) 

Sånn vil vi ha det: 
Frøya er et kraftsenter for den blå revolusjon 
 
Vurder å bruke betegnelsen FoUI – Forskning 
og Utvikling og Innovasjon i punktet under; 
«Sånn vil vi gjøre det:  
Satse på forsking og utvikling i samarbeid med 
FOU-miljøer» 
 
Nytt punkt: 
Bidra til forskningssamarbeid basert på den 

unike muligheten Frøya byr på når det gjelder 

arbeid i det blå praksisfeltet. 

 
 
Tas til etterretning. Punktet 
endres til (tilføyelser i kursiv): 
«Satse på forsking og utvikling i 
samarbeid med miljøer innenfor 

forskning, utvikling og 

innovasjon.» (5) 
 
Tas til etterretning. Endringen 
innarbeides i plan som foreslått. 
(6) 

Tilføyelse (i kursiv) side 9, siste setning: 
Derfor må den kommunale organisasjonen 
være profesjonell, robust, og også proaktiv i sin 
måte å jobbe på. 

Tas til etterretning. Endringen 
innarbeides i plan som foreslått.  
(7) 

Kommunalt brukerråd 
og Eldrerådet 
 

Kommunalt brukerråd støtter intensjonene i 
høringsutkastet til kommuneplanens 
samfunnsdel 2015 – 2027, med følgende tillegg 
og bemerkninger (forslag til nye punkt i 
kursiv): 
 
Pkt 1: Levekår og folkehelse 
Sånn vil vi ha det: 
Personer med nedsatt funksjonsevne skal 

fungere godt i Frøyasamfunnet, som er 

universelt utformet. 

 
Sånn vil vi gjøre det: 
Vi vil sørge for at alle offentlige bygg og privat 

virksomhet rettet mot allmennheten blir 

universelt utformet. Uteområder, som adkomst, 

parkering og oppholdsarealer skal ha 

universell utforming. 

 
Sånn vil vi ha det: 
Frøya bruker de eldre som en aktiv ressurs i 
lokalsamfunnet. 
 

 
 
 
 
 
 
Tas delvis til etterretning. Nytt 
punkt settes inn i 
satsningsområde «Samfunn, 
næring og kultur»; Sånn vil vi ha 
det: «Frøya er et inkluderende 
samfunn.» Sånn vil vi gjøre det: 
«Frøya kommune vil jobbe for at 

offentlige bygg, private 

virksomheter, kollektivteansport 

og uteområder er universelt 

utformet.» (8) 
 
 
 
 
 
 



Sånn vil vi gjøre det: 
Aktivt bruke de mulighetene som gis gjennom 

arbeidet i Livsglede for eldre. 

 
Satsningsområde «Samfunn, næring og kultur» 
Sånn vil vi ha det: 
Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon. 
 
Sånn vil vi gjøre det: 
Frøya kommune vil påse at alle busser, ferger 

og båter i vårt område tilfredstiller kravene til 

universiell utforming i transportsektoren. 

Sørge for at venterom og leskur er tilgjengelig 

for alle. 

 
Sånn vil vi ha det: 
Frøya er et trygt sted å leve. 
 
Sånn vil vi gjøre det: 
Frøya skal ha godt utbygd hjemmesykepleie, 
legevakt, ambulanse og brannvesen som kan gi 
innbyggerne rask hjelp. 
 
 
 
 
 
 
Politi må være lokalt plassert for å komme 
raskt tilstede ved behov 
 
Pkt 2: 
Rådet imøteser oppfølging av handlingsplan i 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Se over, 
under universell utforming 
 
 
Tas til orientering. Ivaretas 
under Sånn vil vi ha det: «Frøya 
har god infrastruktur og 
kommunikasjon» 
 
 
Tas til orientering. Ivaretas 
under «Sånn vil vi ha det» 
«Frøya er et trygt sted å leve» og 
«Frøya kommune er en 
profesjonell og moderne 
tjenesteleverandør» 
(satstningsområde 
Organisasjonen Frøya 
kommune). 
 
Tas til orientering. Dette er en 
politisk diskusjon 
 
Dette er en forventning til den 
videre prosessen etter at 
kommuneplanens samfunnsdel 
er vedtatt.  

Ranveig Riiber Generelle betraktninger til planer i Frøya 
kommune, og betraktninger i forhold til veien 
fra plan til praktisk arbeid. 

Samfunnsplanen skal omfatte så 
mye at det av hensyn til omfang 
blir vanskelig å omfatte alt. 
Tiltak må konkretiseres og 
operasjonaliseres gjennom 
kommuneplanens handlingsdel 
eller underliggende planer 
(kommunedelplaner/ temaplaner 
etc.). Gode innspill i forhold til 
hvordan vi skal operasjonalisere 
kommuneplanens samfunnsdel 
når vedtatt.  Mye av dette 
klargjøres i planen under kapittel 
7. «Slik skal kommuneplanen 



følges opp.» 
Oppfordrer til å styrke fokus og innsats 
innenfor integrering og bosetting av 
innvandrere og flyktinger. 
 
Sosial og helse: 
… mangler noe på konkretisering for behov og 
utfordringer innenfor folkehelseområdet. Lest 
sammen med planprogrammet blir det en klart 
bedre helhet. Noe henvisnig til datagrunnlaget i 
planprogrammet kunne bedre underbygget 
samfunnsdelen i ferdig versjon. Den kunne 
også vært mer konkret slik at den lettere kan 
operasjonaliseres og komme til praktisk 
anvendelse. 
 
 
… viktige folkehelsetema som inaktivitet og 
ensomhet kunne vært gitt større fokus. 
 
 
 
 
I samfunnsdelen er det lite å lese om hvordan 
en ser for seg tjenesteytingen innenfor 
områdene helse, omsorg og sosiale tjenester i 
NAV. 
 
 
Kommunereformen bør være et perspektiv i 
samfunnsdelen. 
 
 
 
Generelt mener de at mer av det arbeidet som 
er lagt ned i planprogrammet burde tas inn i 
samfunnsdelen for å heve kvaliteten på planen. 
 
 

Tas til orientering. Dette 
beskrives under «levekår og 
folkehelse» og «samfunn, næring 
og kultur.» 
Tas til etterretning gjennom at 
planprogrammet legges ved som 
vedlegg til plan, samtidig som 
det henvises til denne i 
innledning til planen. (9) 
 
Samfunnsdelen er det strategiske 
dokumentet som skal gi føringer 
til kommunens operative 
dokument (Kommuneplanens 
handlingsdel). 
 
Tas til orientering. Dette 
omfattes av flere av punktene 
under «Sånn vil vi ha det» i 
satsingsområde Levekår og 
folkehelse: 
 
Har ikke valgt å fokusere 
spesifikt på noen 
tjenesteområder, da planen skal 
være retningsgivende for alle 
tjenesteområder i kommunen. 
 
Kommunereformen er omtalt 
som en strategi (Sånn vil vi gjøre 
det) under Organisasjonen Frøya 
kommune. 
 
Tas til etterretning gjennom at 
planprogrammet legges ved som 
vedlegg til plan, samtidig som 
det henvises til denne i 
innledning til planen. (9) 

Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 

Landbruk og bygdeutvikling: 
Det mangler tall for omdisponering i Kostra for 
de siste årene. 
 
Ser behovet for en strategi for å opprettholde 
produksjonsmiljøene. Videre bør landbrukets 
rolle og betydning for kommunen, reiseliv og 
friluftsliv komme tydeligere frem. 
 
 

Innspillet viderebringes til 
rådmann. 
 
 
Tas til orientering. Det fokuset 
som er gitt landbruk i planen 
mener rådmannen ivaretar 
landbrukets rolle på Frøya. 
Reiseliv er et område det siktes 
til under punktet: «Satse på nye 



 
Under satsningsområdet «samfunn, næring og 
kultur» står det at Frøya må bevare eksisterende 
næringer. I denne sammenheng er det også 
viktig å ha fokus på landbruket. 
 
Det at planen er relativt kortfattet medfører at 
den blir litt lite konkret. Tidsaktuelle 
utfordringer samt problemstillinger som 
kommunen forventer vil komme, kan med 
fordel tas opp til diskusjon i forbindelse med 
samfunnsdelen. Andre utfordringer som kan 
være aktuelle å ta opp på et strategisk nivå i 
samfunnsdelen er: 
- arealbehov til ulike utbyggingsformål 
- landbrukets langsiktige behov for 
produksjonsarealer inkludert utmarksbeite 
- mulighetene innen økologisk landbruk 
- videreutvikling av nye næringer innenfor 
landbruket. 

næringer» 
 
Landbruk er inneforstått i det å 
bevare eksisterende næringer. 
 
 
Planprogrammet lister opp 
tidsaktuelle utfordringer og 
muligheter for Frøya. De mål og 
strategier som beskrives i planen 
er dannet på bakgrunn av disse. 

Miljøvern: 
Det savnes mål og strategier for videre 
planlegging når det gjelder; - tilrettelegging for 
fritidsbebyggelse og sjøbasert reiseliv. Det bør 
vurderes å innarbeide en strategi for 
fritidsbebyggelse som en del av 
samfunnsplanen. 

Når det gjelder reiseliv omfattes 
dette av punktene under 
samfunn. Strategi for 
fritisbebyggelse er også omtalt i 
planen, og dette vil bli ytterligere 
konkretisert i kommuneplanens 
arealdel. 

Statens vegvesen (i 
høringsuttalelsen fra 
Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag)  

Etterlyser større fokus på holdningsskapende 
arbeid som trafikksikkerhetstiltak. 

Tilsvarende innspill er vurdert 
tidligere og tatt til etterretning. 
Se vurdering av 3. innspill fra 
Heidi G. Nielsen. (2) 

Skjønhals kretslag På side 8 (Samfunn, næring og kultur) under 
«Frøya er attraktiv som bosted» – står det i 
første kulepunkt: «Utvikle havbyen Sistranda 
som et sterkt kommunesentrum, stimulere til 
levende grender og har et levende øysamfunn». 
Foreslår at det etter kommaet skilles ut som et 
eget kulepunkt for å fremheve viktigheten av 
dette.  

Tas til etterretning. Innspillet 
innarbeides i planen. (10) 
 

Forum oppvekst i Frøya 
kommune 

Uttalelsen gjelder overordnet mål for 
satsningsområde Levekår og folkehelse: “Alle 
innbyggere i Frøya har like muligheter til en 
meningsfull hverdag med høy livskvalitet, 
uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn, ”, og 
målet “Barn og unge på Frøya opplever 
mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem 
rustet til hverdagen og voksenlivet.” 
 
Forum Oppvekst ønsker at det skal bli 

Tas til etterretning. Forslag til 
nytt punkt innarbeides i plan. 
(11) 



tydeligere at mestringsmålet også dreier seg om 
kvalitet i opplæringa i skoler og barnehager. 
Læring og læringsutbytte står sentralt i våre 
virksomheter. Trening av grunnleggende 
ferdigheter er viktig for barnas mestring både i 
oppveksten og voksenlivet, og har potensiale til 
å virke utjevnende på sosiale forskjeller. Derfor 
ønsker vi at det første tiltakspunktet til målet 
skal være: 

• Øke barnas læringsutbytte gjennom 

systematisk satsing på å utvikle 

grunnleggende ferdigheter “ 

 
Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Mener formuleringene av mål og stretegier 
under «Sånn vil vi gjøre det» og «Sånn vil vi ha 
det» burde hatt en gjennomgang i forhold til 
setningsoppbygging og gramatikk. 
 
Viser til at det mangler noe i fht universell 
utforming og trafikksikkerhet, og viser i den 
sammenheng til uttalelse fra Statens vegvesen 
der holdningsskapende arbeid omtales som 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
Samfunnsdelen bør også inneholde vurderinger 
av forventet utvikling. Gir utviklingen behov 
og føringer for arealbruken? Sammenhengen 
mellom befolkningsvekst og arealbehov bør 
komme tydelig fram. Kommuner kan legge 
arealstrategier inn i samfunnsdelen. 

Tas til orientering. Dette 
vurderes under korrekturlesning 
og arbeid med planens layout 
(Vindfang). 
 
Se rådmannens vurdering av 
innspill fra Kommunalt 
brukerråd over. Universiell 
utforming føyes til under punktet 
«Frøya er et inkluderende 
samfunn».  
 
Samfunnsdelen tar ikke konkret 
stilling til nye 
utbyggingsområder, men gir 
føringer for at Frøya skal ha et 
sterkt kommunesentrum og 
levende grender, øysamfunn. 
Hvor disse utbyggingene skal 
lokaliseres må avklares gjennom 
kommuneplanens arealdel. 

Forum for Natur og 
Friluftsliv – Sør - 
Trøndelag 

Mener at samfunnsplanen glemmer oppdrett 
som er et viktig tema innen miljø. Frøya må ta 
utfordringene på alvor og gjøre det de kan for at 
oppdrettsnæringen ikke skal påvirke de ville 
fiskebestandene negativt.  

Dette fokuset er innarbeidet i de 
punktene som står under 
satsningsområdet «Natur, miljø 
og klima», gjennom en generell 
tilnærming. 

Mener at utbygging av gang og sykkelveier er 
et så viktig punkt at det må være med under 
satsningsområdene «Levekår og folkehelse» og 
«Natur, miljø og klima». Mener at traseen 
Hellesvika til Madsvågen må prioriteres nå og 
at dette befestes i denne planen. 

Dette står under samfunn, 
næring og kultur. Dette 
konretiseres ytterligere gjennom 
det pågående arbeidet med 
trafikksikkerhetsplana. 

Bør være med som eget punkt at kommunen tar 
over ansvar for vegbelysning på veinettet rundt 
øya. 

Dette vurderes gjennom det 
pågående arbeidet med 
trafikksikkerhetsplana. 

Nesset grendalag 

Er opptatt av at fjærene rundt øya blir ivaretatt Dette er inkludert i punktet 



til beboernes beste. Kommunen har et ansvar 
for å ivareta dette og bør ta det med under 
«levekår og folkehelse». 

«Frøya forvalter og tar vare på 
mangfold av arter og landskap, 
og har en bærekraftig bruk av 
naturressursene». 

Kommunen bør også legge til rette for 
utbygging av byggefelt i grender som Nesset. 

Dette omfattes av punktet 
«Utvikle havbyen Sistranda som 
et sterkt kommunesentrum, 
stimulerer til levende grender og 
har et levende øysamfunn» og 
konkretiseres ytterligere 
gjennom arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. 

Human-Etisk forbund Poengterer viktigheten av å ha tilgang på 
livssynsåpne/-fleksible seremonirom for at 
kommunen kan gi alle borgere lik mulighet til å 
markere livets overgangsfaser, jamfør 
gravferdsloven av 2012 der det står at 
gravlegging skal skje med respekt for avdødes 
religion eller livssyn. 

Omfattes av det overordnede 
målet «Alle innbyggere på Frøya 
har like muligheter til en 
meningsfull hverdag med høy 
livskvalitet, uavhengig av sosial 
og kulturell bakgrunn». 

Ønsker en tydeligere definering av begrepet 
«bærekraft» 

Dette er et innarbeidet begrep 
som ikke er nødvendig å 
definere i planen. Viser til FN’s 
definisjon av «bærekraft»: 
«Utvikling som imøtekommer 
dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende 
generasjoner skal få dekket sine 
behov.» 
Kilde: FNs verdenskommisjon 
for miljø og utviklings rapport; 
Vår felles framtid (1987). 

Formuleringen «Sånn vil vi gjøre det» er for vag. 
Burde stått «Sånn skal vi gjøre det» 

Oppfatter det å være politisk 
akseptert at det er sånn det skal stå 

Levekår og folkehelse: 
Setningen der det står «Frøyværingen bor i et 
geografisk attraktivt område med gode 
forutsetninger for å kunne ha et aktivt liv, både til 
lands og til vanns». Dette er en problematisk 
formulering så lenge som det hele tiden drives 
utbygging av både land og vann, vindmøller er 
planlagt og det blir stadig flere oppdrettslokaliteter. 

Tas til orientering 

Punktet der det står at barn og unge opplever 
mestring bør rettes til «skal få oppleve mestring»  

Hvordan strategiene og målene er 
formulert har vært diskutert i 
formannskapet.  

Miljøpartiet de Grønne 
Frøya 

«Skape helsefremmende skoler og barnehager» er 
en for uklar formulering som bør få mer konkret 
innhold hvis det skal tas alvorlig.  

Målsettingen (sånn vil vi ha det) 
om at «Barn og unge på Frøya 
opplever mestring, tilhørighet og 
trivsel som gjør de rustet til 
hverdagen og voksenlivet» sett 
sammen med strategien (sånn vil vi 



gjøre det) «Skape helsefremmende 
skoler og barnehager – med fokus 
på både psykisk og fysisk helse» 
mener rådmannen gir en tydelig 
forventning til hva vi ønsker med 
våre skoler og barnehager.  

Punktet der det står «øke foreldrekompetansen» 
burde strykes, og heller føye til hva slags 
kompetanse foreldrene bør øke. 

Dette er ment som en overordnet 
føring til de ulike virksomhetene i 
kommunen. Det kan være snakk om 
ulike typer kompetanse på 
bakgrunn av det utfordringsbildet 
virksomhetene ser. 

Punktet «Frøyas natur tas vare på for å gi 
muligheter til gode opplevelser og friluftsliv» er en 
av flere motsetninger som finnes i planen. Skal 
Frøya bygges ned til lands og vanns slik det nå 
legges opp til med oppdrett og vindmøller så er 
dette noe vi ikke lenger har.  

Tas til orientering 

«Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de 
sunne valgene i hverdagen» Hva slags valg?  

Dette er også ment som en 
overordnet føring for de ulike 
virksomhetene, som er hentet fra 
folkehelseloven. 

«Vurdering av folkehelsekonsekvenser skal gjøres i 
alle politiske saksframlegg.» Dette er ikke godt 
formulert. Dessuten så vil det neppe bli etterfulgt…   

En slik fast vurdering av 
folkehelsekonsekvenser i alle 
politiske saksframlegg vil medføre 
at folkehelse får et større fokus. 
Hvorvidt dette blir etterfulgt vil 
være et rådmanns-/ ordføreransvar 
dersom det blir vedtatt. 

Natur, miljø og klima: 
Det må settes et mye større fokus på bevaring av 
naturen 

Dette ivaretas i det første målet 
(sånn vil vi ha det) under 
satsningsområde «Natur, miljø og 
klima»; «Frøya forvalter og tar vare 
på mangfoldet av arter og landskap, 
og har en bærekraftig bruk av 
naturressursene.» 

«Et rent hav gir det viktigste grunnlaget for at 
Frøya kan ivareta et godt omdømme og levere 
kvalitet fra den blå sektoren» - vag formulering 

Tas til orientering. Planen er et 
overordnet styringsdokument. 

«Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter 
og landskap, og har en bærekraftig bruk av 
naturressursene» Ønsker en sterkere formulering på 
denne ivaretakelsen og at dette målet virkelig blir 
tatt på alvor 

Tas til orientering. Planen er et 
overordnet styringsdokument. 

«Frøya bevarer dyrket mark for matproduksjon» Å 
bygge ned matjord er ikke god skikk da. 

Er beskrevet i planen. Strategien 
legger føringer for at matjord skal 
tas vare på, for å sikre 
matproduksjon.  

Punktet om Froan vil forhåpentligvis klargjøres når 
verneplanen foreligger i sluttversjon. 

Forvaltningsplanen for 
verneområdet i Froan er nå vedtatt 
av Miljødirektoratet. Denne delen 
av punktet tas ut av planen. (12) 

Kunnskapsformidlingen om Froan bør helst Tas til orientering. Viktigheten av 



begynne blant de som skal formidle den. Per nå er 
det stor kunnskapsløshet som råder. 

et godt kunnskapsgrunnlag og 
formidling er beskrevet i planen.  

«Frøya har et næringsliv som tar miljøhensyn på 
alvor.» Hvorfor er ikke flere bedrifter 
miljøsertifiserte? 

I denne strategien ligger det en 
forventning/ et «oppdrag» om at det 
skal stilles strengere krav til 
miljøhensyn hos bedrifter.  

Beredskap i forhold til oljekatastrofe bør være en 
selvfølge med tanke på beliggenheten vår. 
 
Beredskap i forhold til eventuelle katastrofer… 
savnes som konkrete forslag 

Tas til orientering.  
 
 
Dette konkretiseres gjennom det 
pågående arbeidet med revidering 
av helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse. 

«Tilrettelegge for klimavennlige valg.» Nok et 
punkt med vag formulering. 

Tas til orientering.  
 

«Informasjon og holdningsskapende arbeid.» 
Konkretisering er ønskelig  

Tas til orientering.  
 

Samfunn, næring og kultur: 
Å bevare de eksisterende næringer er vel og bra, 
men det må også fokuseres mer på hva som kan 
være framtidige næringsveier 

Omfattes av punktet «Satse på nye 
næringer». 

Et inkluderende samfunn: Norsk og engelsk er greit 
nok, men bør det vurderes russisk i tillegg?  

Tas til orientering. Viser til 
«tiltaksplan for minoritetsspråklige 
barn». 

Infrastruktur og kommunikasjon er per nå et evig 
problem. Det har blitt jobbet med dette i mange år 
allerede, så hvorfor det fortsatt trenger en plass i 
samfunnsplanen er en gåte. 

Tas til orientering. 

Samme gjelder punktet med Frøya et trygt sted å 
leve: Hvis det allerede finnes god beredskap mot 
aktuelle kriser og uønskede hendelser må det på 
plass snarest, ikke i 2027. og punktet med at 
Kommunal beredskapsplan og virksomhetenes 
beredskapsplaner lagres samlet i et 
beredskapsrom!? 

Tas til orientering. 

«Stimulere til at ungdom tar høyere utdanning og at 
de etablerer seg på Frøya» Nyeste analyse viser at 
vi er i ferd med å bli et overutdannet folk. Å legge 
til rette for at flere tar håndtverker eller annen 
fagskoleutdanning er viktigere for fremtiden enn 
universitetsgrader. 

Tas til orientering, men dette 
samsvarer ikke med den 
bakgrunnskunnskapen som finnes 
om Frøya. 

«Frøya ivaretar kulturarven» Å legge bedre til rette 
for kystfiskere, bevare øyrekka og andre deler av 
kulturarven vår hadde jeg ønsket fikk mer 
oppmerksomhet i denne planen. 

Tas til orientering. 

Johan G Foss med flere Uheldig formulering av målsettinger: Vi anbefaler 
sterkt at målformuleringene i planen gjennomgås 
og omformuleres – som klare målformuleringer og 
ikke som kjensgjerninger. 
 
Vekst problematiseres ikke i planen. Problemene 
som sterk vekst medfører, burde vært drøftet i 

Dette gjennomgås i arbeidet med 
språkvask og arbeid med layout. 
(Se kommentar til 
fylkeskommunen). 
 
Tas til etterretning. Foreslår å endre 
siste setning i 1. avsnitt under 



forbindelse med flere av satsingsområdene i planen, 
som «Natur, miljø og klima» og «Levekår og 
folkehelse». 
 
Innledningen til «Natur, miljø og klima» s. 6: Siste 
setning foreslås endret til: «Vi må forvalte naturen 

og miljøet slik at naturlandskapet og det biologiske 

mangfoldet blir bevart, og at også framtidige 

generasjoner kan oppleve de natur- og 

landskapskvalitetene som Frøya er kjent og 

verdsatt for.» 
 
Overordnet mål for «Natur, miljø og klima» s. 6 
foreslås endret til: «Frøya skal ta vare på 

naturmiljøet og sørge for et forurensningsfritt miljø 

som grunnlag for god folkehelse, stort 

naturmangfold og trygg matproduksjon.» 
 
Froan: Foreslår en tilføyelse til 2. kulepunkt under 
«Sånn vil vi gjøre det» til «Arbeide for å skape 

lokale arbeidsplasser og stimulere bosetting i 

Froan, i tråd med forvaltningsplanen.» 
 
Forslag til nye punkt:  
«Planene om omfattende vindkraftutbygging legges 

bort, og området reguleres tilbake til LNF-område» 
 
«Ved rullering av arealdelen av kommuneplanen 

skal kommunen være restriktiv med å legge ut 

utbyggingsarealer i naturområder.» 
 
«Frøya vil ta det nasjonale vernet av strandsonen 

på alvor.» 

 

«Frøya har som mål å få ned tallet på 

dispensasjoner fra Plan og bygningsloven og fra 

egen arealplan.» 

 

«Frøya kommune har som mål å bli en 

foregangskommune på de mest miljøvennlige 

energiformene: solenergi og enøk» 

 

Forslag til tilføyelse: «Vurdering av 

folkehelsekonsekvenser skal gjøres i alle politiske 

saksframlegg, der det er naturlig.» 
 
«Bærekraftig» er et løst begrep som bør defineres 
nærmere. 
 
De to kulepunktene om oljevernberedskap (s. 7) bør 
slås sammen. 
 
Foreslår følgende formulering (øverst på s. 8): 

kapittel 5 til: Veksten innebærer 

muligheter, men også utfordringer 

for samfunnet. (13) 
 
Tas til etterretning. Ny setning tas 
inn. (14) 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette 
innbefattes i de underliggende 
punktene for natur, miljø og klima.  
 
 
 
Tas til orientering.    
Forvaltningsplanen for Froan er nå 
ferdigstilt. Første del av dette 
punktet tas derfor ut. 
 
Tas til orientering.  
 

 
 
Tas til orientering 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
Tas til orientering. Dette ivaretas 
under punktene i siste rad under 
«Natur, miljø og klima.» 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
Tas til orientering. Dette er vurdert 
tidligere i tabellen. 
 
Tas til etteretning. Punktene slås 
sammen. (15) 
 
Tas til etterretning. Setningen 



«Kultur er helt nødvendig for et samfunn som 

vektlegger livskvalitet, trivsel og menneskelig vekst 

og utvikling.» 
 
Begrepet «havbyen» bør gå ut! 

omformuleres. (16) 
 
 
 
Tas til orientering. 

Frøya Turlag På generelt grunnlag vil vi påpeke at vi savner en 
tydeligere kobling mellom oss som frivillig 
organisasjon sitt arbeid og kommunen i 
underpunktene «sånn vil vi gjøre det». 
 
… foreslår at det under satsningsområde Levekår 
og folkehelse, rad 3 kulepunkt «Bygge gode idretts- 
og nærmiljøanlegg» kommer frem at kommunen 
gjerne gjør det i samarbeid med andre. Turlaget er 
en slik samarbeidsaktør. 
 
Turlaget stiller også spørsmål om hvor 
samarbeidsprosjekter mellom kommune, 
næringsaktører og frivillighet passer inn i den 
styrende samfunnsplanen? 
 
I satsningsområde samfunn, næring og kultur, rad 1, 
savnes veldig «hauan» når det i kulepunktet skal 
tilrettelegges for et «mangfold av fritidsaktiviteter 
på og ved sjø.» 

Omfattes av punktet: Jobbe 

helhetlig gjennom å stimulere til 

samarbeid mellom det offentlige, 

frivilligheten og næringslivet. 

 

Tas til etterretning, og foreslår 
punktet endret til: Bygge gode 

idretts- og nærmiljøanlegg, gjerne i 

samarbeid med andre (17) 
 
 
Dette ivaretas under punktet «Frøya 
er en attraktiv og blomstrende 
kulturkommune» 
 
 
Tas til etterretning, og foreslår 
punktet endret til: Legge til rette 

for et mangfold av fritidsaktiviteter 

på og ved sjø, og i hauan. (18) 
Gjestebudvert Heidi 
Glørstad Nielsen 

Mangel på boliger 
- kjøp, utleie, startbolig, videreføring av startlån 
- kan næringsaktørene bidra til boligbygging 
- kommunen bør være pådriver til at boliger 
bygges 
- eldre, voksne arbeidsfolk, ungdom trenger 
praktiske og enkle boliger 
- funksjonsboliger – som kan brukes av flere 
grupper 
 
Reguleringsbestemmelser – det gis mange 
dispensasjoner – i byggefelt burde det være 
«like» bygninger – mulig? 
 
 
Attraktive Frøya – Åpne for mer bygging i 
strandsonen 
 
 
 
Vis til gode eksempler – sentrumsutvikling, 
boligutvikling, og utvikling generelt sjekk 
Drammen. 
 
Trygghet 
Forebyggende arbeid når det gjelder vold og 

Står at vi skal tilrettelegge for en 
variert og mangfoldig bolig og 
fritidsbygging. Dette faller inn 
under det. 
 
 
 
 
 
Like bygninger: Dette kan 
bedres gjennom vedtak av en 
byggeskikksveileder som er 
planlagt som en del av arbeidet 
med KDP Sistranda 
 
Står at vi skal tilrettelegge for en 
variert og mangfoldig bolig og 
fritidsbygging. Dette faller inn 
under det. 
 
Ingen kommentar 
 
 
 
Se vurdering under 3. 
kommentar fra Heidi G. Nielsen. 



kriminalitet – IKKE BYGGE NED POLITIET 
– VIKTIG MED SYNLIG POLITI 
- Kystvakta kan kanskje bidra enda mer til 
trygghet på sjøen 
- Hva føles utrygt på Frøya i dag 
- forskjell på de forskjellige 
befolkningsgruppene? 
 
Behandling av saker om oppholdstillatelse og 
arbeidstillatelse 
- Frøya har mange arbeidsinnvandrere og de 
opplever et ekstremt komplisert papirsystem 
der de må reise til Trondheim/ Orkanger opptil 
flere ganger bare for å søke utvidede tillatelser 
og ta blodprøver etc. 
 
Miljø 
Det er en god del søppel – hvordan få folk og 
bedrifter til å rydde mer? 
- bedrifter/ næringsdrivende må rydde mer 
- Folk må oppfordres til å melde fra om 
forsøpling 
Oppdrettsmerder på nordsida på Uttian – 
tilhører hvem? 
 
Bør fokusere på tilflytterkontoret. 
 
 
 
 
Gang- og sykkelstier må bygges ferdig – nå. 
 
Større flyplass –  
Hurtigbåt tidlig på morgenen og kvelden 
 
 
 
 
Hvordan legge til rette for utvikling av 
øyrekka 
- øyrådet fungerer? 
 
Forbedrede tekniske tjenester – kompetanse, 
servicevennlighet 
 
 
 
 
Overordnet mål (samfunn, næring, kultur): 

Ivaretas under «Frøya er et trygt 
sted å leve». 
 
 
 
 
 
 
Mye av dette faller innenfor 
servicesenter for ny-innflyttere, 
men alt kan kanskje ikke løses 
lokalt. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette omfattes av punktet 
«Etablere servicesenter for 
tilflyttere» i «Samfunn, næring 
og kultur». 
 
Tas til orientering. 
 
Inngår under «Sånn vil vi ha det» 
«Frøya har god infrastruktur og 
kommunikasjon» og de 
tilhørende punktene under «Sånn 
vil vi gjøre det». 
 
Stimulere til grender og et 
levende øysamfunn – en 
konkretisering av dette er 
øyrådet.  
Kommer innunder 
organisasjonen Frøya kommune 
og Sånn vil vi ha det: «Frøya 
kommune er en profesjonell og 
moderne tjenesteleverandør» 
 
Vurdert tidligere. Se vurdering 



Frøya er et godt sted å leve og arbeide 

(ønsket tilføyelse i kursiv). 

av 1. kommentar fra Heidi G. 
Nielsen over. 

Levekår og folkehelse: 
Når det er avdekket sykdom eller vansker hos 
et barn bør tiltakene iverksettes raskere enn i 
dagens system. 

 
Fritidsaktiviteter 
Ønsker om varierende tilbud for barn og 
voksne, for eksempel latinamerikansk dans. 
Ønsker en gymsal på hver skole i stedet for at 
barn skal transporteres med buss – elevene får 
mer undervisningstid. Et slikt sted kan leies og 
brukes av andre. 
 
Vi ser som et tiltak å betale instruktører/ trenere 
– slik det er i dag mangler ofte kontinuitet i 
treningene da foreldre som har påtatt seg 
treneransvar ofte slutter. Eksempelvis 
svømmetrening for barn.  
 
Gang- og sykkelvei – der det finnes skoler bør 
det være gang og sykkelveier. Dette vil bidra til 
større fysisk aktivitet og er bra for 
trafikksikkerheten. 
 
Mange opplever utrygghet da de ofte møter 
fyllekjørere, særlig på fredag og lørdag kveld/ 
natt. Ønsker oftere politikontroll. 

Dette omfattes av det som står i 
3. punkt i «Levekår og 
folkehelse», 2. rad; «Innsats 
tidlig i et barns liv…». 
 
Omfattes av flere punkter under 
«Levekår og folkehelse», blant 
annet det som står i siste punkt, 
1. rad; «Arbeide for et 
mangfoldig fritidstilbud» 
 
 
 
Dette hører mer hjemme under 
en tiltaksplan der man 
konkretiserer mål og strategier 
fra samfunnsplana. 
 
 
Står under samfunn. Innspillet 
konkretiseres ytterligere 
gjennom arbeidet i 
trafikksikkerhetsplanen 
 
Tilsvarende innspill er vurdert 
tidligere og tatt til etterretning. 
Se vurdering av 3. innspill fra 
Heidi G. Nielsen. 

Natur, miljø og klima: 
På Sistranda er det mange offentlige 
søppeldunker. Dette ønsker vi i de andre 
tettstedene på Frøya også.   

Dette er et konkret forslag til 
tiltak, som kommer innunder 
planens fokus på miljø og 
opprydding av søppel. 

Samfunn, næring og kultur: 
Vi ønsker flere busskur, spesielt ved skolene. 

Dette er også et konkret forslag 
til tiltak, som kan tas med videre 
i kommunens arbeid. 

Gjestebudvert Milena 
Pachova  

Organisasjonen Frøya kommune: 
I møte med utlendinger ser vi behovet for økt 
kompetanse hos kommunens og NAVs ansatte. 

Viktig innspill i forhold til Frøya 
som integreringskommune. 
Kommer inn under punktet 
«servicesenter for nye 
innflyttere», da dette omfatter 
både norske, fremmedspråklige 
og flyktninger.  

Gjestebudvert Ragnar 
Østvik (2 elever fra Frøya 
VGS) 

Natur, miljø og klima: 
- Hvilke tiltak mot uønskede arter? 
- Skape lokale arbeidsplasser i Froan – hvilke? Er 
det nødvendig? Går det ikke imot naturvernet i 
Froan med tanke på transport og forurensning? 

Disse spørsmålene tas til 
orientering. Tiltakene som 
etterspørres vil ikke bli konkretisert 
i samfunnsplanen, men i 
underliggende handlingsplaner/ 



- Utstyr for å takle oljevernkatastrofe – hvordan 
skape plass og gjennomføre det? 
- Hvordan redusere 30 % av utslippene på 5 år med 
tanke på bedrifter osv.? 
- Fjerne fiskevandringshindre – er det nødvendig? 
Kan det veies opp mot andre behov i kommunen 
som f.eks. veier, skoler, sykehjem, barnehager osv.? 

tiltaksplaner. 
 
 

Levekår og folkehelse: 
«Frøya har en befolkning som tar ansvar og har 

innflytelse, både i eget liv og i samfunnet for 

øvrig.» Dette er et veldig abstrakt og svevende mål. 
 
«Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de 

sunne valgene i hverdagen.» Tolkes mer som et mål 
under «Sånn vil vi ha det» enn et «Sånn vil vi gjøre 
det». Dette er også et alt for abstrakt mål. 
 
«Arbeide for medvirkning fra alle grupper i 

samfunnet.» Dette høres fint ut, men vi synes ikke 
det gir noen som helst føringer for hva som skal 
gjøres, og hvordan dette kan oppnås. 

Tas til orientering.  
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 

Gjestebudvert Tove M. 
Vedal Wold 

Levekår og folkehelse: 
«Legge til rette for kontakt mellom generasjoner 

for gjensidig berikelse.» Gruppen ønsket at dette 
kunne eksemplifiseres med matkultur, 
historiefortelling, håndarbeid og fiske. Sørge for at 
kulturarven går videre. Kommunen må være åpen 
for å se at de eldre er en ressurs som gjerne vil 
brukes 
 
«Stimulere til medvirkning fra de eldre.» Litt ullent 
og vanskelig å få til en diskusjon rundt dette men 
oppfordringen er også her at kommunen må være 
åpen for at de eldre er en ressurs som gjerne vil 
brukes!  
 
«Bidra til at flest mulig kan bo hjemme lengst 

mulig.» Ønsker seg en klarere føring her, og det ble 
nevnt å etablere sosiale arenaer for de som ikke 
kommer seg ut av huset – en aktivitør til eldre som 
blir sittende for mye alene. 
 
Gruppa ønsker også at det opprettes et tilbud i 
øyrekka når det gjelder fysioterapi. 
 
Foreslår å endre punktet til: «Frøya kommune 

ønsker å bidra til at flest mulig kan bo hjemme 

lengst mulig, og vil se på hvordan de 

hjemmebaserte tjenestene kan utvides og utvikles/ 

fornyes til det beste for hver enkelt bruker.» 
 
«Ha løpende oversikt over folkehelsa og arbeider 

kunnskapsbasert for å fremme befolkningens 

 
Tas til orientering. Det som nevnes 
her er i tråd med dette målet (sånn 
vil vi ha det) og denne strategien 
(sånn vil vi gjøre det). 
 
 
 
 
Tas til orientering. Se over. 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette kan 
vurderes som et tiltak innefor 
eldreomsorg. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
Tas til orientering. Ivaretas under 
«Sånn vil vi ha det»: «Frøya 
kommune er en profesjonell og 
moderne tjenseteleverandør» 
 
 
Tas til orientering.  
 



helse.» Det kom forslag om at kommunens 
folkehelse-koordinator stilling skulle inn i dette 
punktet, i stedet for å si at man jobber 
kunnskapsbasert, for dette er noe gruppen 
forutsetter at kommunen gjør. 
 
«Satste på holdningsskapende arbeid.» Dette 
punktet kan gjerne utvides. Gruppa synes det bør ha 
med seg at politikere, kommunen og de ansatte bør 
gå foran som gode eksempler når det gjelder 
holdningsskapende arbeid.   
 
Savnes et punkt om å ta vare på folkehelsa til 
grupper som «faller utenfor» de eksisterende tilbud. 
 
 
«Fokus på folkehelse i alle kommunale planer» 
Gruppa synes det bør komme klarere fram at planer 
som gjelder folkehelsa, også må være inkluderende 
for «distriktene», og at det også etableres tilbud 
«der hvor folk bor.» 

 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Dette omfattes av flere punkt under 
«Levekår og folkehelse»; bl.a. 
Arbeide for et mangfoldig 

fritidstilbud. 

Tas til orientering. 

  
Rådmannen tilråder ovenfor formannskap og kommunestyret å egengodkjenne 
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 på de opplistede vilkår. 
 
 
 



























































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 14/1109    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KOMMUNEREFORMEN 2016 - UTREDNINGSALTERNATIVER FOR 

KUNNSKAPSGRUNNLAG 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken ettersendes. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Vurdering: 

 

 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: F31  
Arkivsaksnr.: 15/839    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
BOSETTING AV FLYKTINGER 2015-2016  
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Frøya kommune stiller seg positiv til å motta ytterligere 10 flyktninger i 2016.  

I tillegg til de 15 kommunen allerede har gjort vedtak på å motta. 
2. Rådmannen får forlenget fullmakt til å gå i dialog med IMDI og gjennomføre 

bosetting av flyktninger så snart det er forsvarlig i forhold til boligsituasjon. 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Brev fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement – «Bosetting av 
flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise.» 

2. Rapport fra arbeidsgruppe – «bosetting av flyktninger i Frøya kommune» 
3. Rundskriv 1/2015 fra IMDI – Integreringstilskudd for år -1 og år 2-5 i 2015 

 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
13/520 
14/719 
14/1188-1 

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 – 2016 
Bosetting av flyktninger 
Bosetting av vanskeligstilte 

 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har tidligere behandlet sak om bosetting av flyktninger i sak 131/13 og sak 
114/14, der det i begge tilfeller var positive vedtak. 
I brev fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement dattert 23.04.15, 
mottok kommunen ny henvendelse om bosetting av flyktninger der forespørselen går ut på å 
bosette 15 flyktninger i 2015 -16 på grunn av den spente situasjonen i Syria. 
Det er gjennom en bredt sammensatt gruppe med NAV som leder av arbeidsgruppa, 
utarbeidet en rapport som redegjør for kommunens muligheter for å motta flyktninger. 
Vurderingene er gjort ut fra tall til integreringstilskudd for 2014, satser for 2015 er som 
følger:  
 
Alle kommunene får tilskudd etter samme satsstruktur og nivå. Kommunene får et 



høyere År-1 tilskudd for enslige voksne. Stortinget har fastsatt følgende satser for 
tilskudd i 2015: 
 

Integreringstilskudd 

Bosettingsår     Sats 
År-1 (2015)     kr 182 000 (voksne)* 

kr 182 000 (barn)* 
kr 232 000 (enslige voksne) 
kr 182 000 (enslige mindreårige) 

År-2 (2014)     kr 210 000 
År-3 (2013)     kr 152 000 
År-4 (2012)     kr 82 200 
År-5 (2011)     kr 70 000 
* Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år 

 

Barnehagetilskudd     kr 24 400 (engangstilskudd) 
Eldretilskudd      kr 157 500 (engangstilskudd) 
Særskilt tilskudd for enslig mindreårig  kr 191 300 
 

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller 

atferdsvansker 

Tilskudd 1:     kr 175 900 (engangstilskudd) 
Tilskudd 2:     Inntil kr 1 080 000 i inntil 5 år 

 
Boligsituasjonen i Frøya kommune er per i dag vanskelig. Av den grunn er det startet en jobb 
med etablering av boliger for vanskeligstilte, sak 179/14 punkt 7; 8 små utleieboliger for 

vanskeligstilte utlyses i Doffin. Utbygger stiller til rådighet 8 boliger etter 

nærmere definert størrelse/standard til leietakere som regnes som vanskeligstilte og stiller 

tomt til disposisjon sentrumsnært. Det inngås en avtale om at kommunen har tildelingsretten 

for 10 år med opsjon på 10 år til. 

Dette er påbegynt, og det er gjort avtale om at disse skal settes opp i løpet av 2015. Det 
jobbes også med å sette opp ytterligere 8 enheter i 2016, men dette er enda ikke 
ferdigbehandlet med tanke på utlysning i Doffin og opsjon på leie fra kommunal side.   
Det er gjort forsøk på å omdisponere i kommunale leiligheter slik at vi dekker behovet for 
bolig, noe som ikke har lyktes. Det er derfor også forsøkt søkt i det private markedet etter 
bolig, uten gode resultater.  
 
Vurdering: 
Frøya kommune har tidligere gjort positive vedtak i forhold til mottak av flyktninger, men 
har per i dag ikke lyktes med å realisere dette med bakgrunn i den vanskelige situasjonen i 
boligmarkedet. 
Kommunen har derfor startet en prosess der det settes opp nye boliger av private 
leverandører der kommune har opsjon på langtidsleie. 
 
Med bakgrunn i den omfattende flyktningkrise anser Frøya kommune det som viktig å bidra 
med bosetting av flyktninger og stiller seg positiv til å motta 10 flyktninger så snart snart 
kommunen har tilfredstillende boliger å tilby flyktningene. 
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STATSBUDSJETTET ÅR 2015 – KAP. 821, POST 60 

INTEGRERINGSTILSKUDD FOR ÅR-1 OG ÅR 2-5 I 2015 

Av spesiell interesse for  - flyktningkontor 

- sosialetat 

- økonomikontor/kommunekasserer 

 

1. Innledning 

Kommunene mottar over statsbudsjettets kap. 821, post 60 integreringstilskudd ved 

bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag, samt 

personer i familieinnvandring med disse. 

 

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av integreringstilskudd til landets 

kommuner. 

 

Rundskrivet inneholder: 

2. Generelt om integreringstilskudd 

3. Tilskuddsbeløp i 2015  

4. Integreringstilskudd År-1 

5. Integreringstilskudd År 2-5 

6. Barnehagetilskudd, engangstilskudd for barn i alderen 0-5 år 

7. Ekstra engangstilskudd for personer over 60 år ved bosetting 

8. Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger 

9. Ekstratilskudd for personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og 

     atferdsvansker  

10. Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting 

11. Tilskudd ved tilbakevending eller reise fra landet av andre grunner 

12. Tilbakevendte som kommer tilbake til Norge 

13. Spesielle spørsmål vedrørende integreringstilskudd 

14. Viktige datoer i 2015 

 

Tilskuddsbeløpet er økt til kr 696 200 over 5 år for voksne, kr 696 200 over 5 år for barn 

under 18 år, kr 746 200 over 5 år for enslige voksne, og til kr 696 200 over 5 år for 

enslige mindreårige(se pkt. 3 for mer informasjon). Personer som får vedtak om 

familieinnvandring med en person som har opphold på humanitært grunnlag utløser 

integreringstilskudd i 3 år. 

 

Rundskrivet og vedleggene finnes også på vår hjemmeside: www.imdi.no under punktet 

Tilskudd og rundskriv. 

 

Spørsmål vedrørende integreringstilskudd kan rettes til: 

  

          Jasminka Walaker  tlf. 94 13 12 03 

 Pierre O. Omedikonga tlf. 41 56 49 59 

Veslemøy Standnes   tlf. 97 00 29 40 

Til: Kommuner 

Fylkeskommuner 

Fylkesmenn 

 

Rundskriv: 01/2015 

Dato: 1.1.2015 

Saksnr: 14-01860 

Postadresse: 

Postboks 8059 dep 

0031 Oslo 

Besøksadresse: 

Tollbugate 20 

Internett: 

www.imdi.no 

E-post: 

post@imdi.no 

Sentralbord: 

24 16 88 00 

Telefaks: 

24 16 88 01 

Org.nr. 

987 879 696 

 

R
u
n
d
s
k
riv

  



2 
 

 

2. Generelt om integreringstilskudd 

 

2.1 Målgruppe 

Integreringstilskudd utbetales for personer som har fått beskyttelse med flyktningstatus i 

Norge, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter 

utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og personer som har fått kollektiv 

beskyttelse i en massefluktsituasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse.  

I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til Norge 

samtidig med hovedperson og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt. 

 

I enkelte tilfeller og når særlige grunner taler for det, kan integreringstilskudd utbetales 

for personer som bosettes fra mottak selv om de ikke har oppholdstillatelse på grunnlag 

av søknad om asyl, er overføringsflyktninger eller har fått innvilget kollektiv beskyttelse. 

En forutsetning for utbetalingen er at personen det gjelder bosettes etter avtale med 

kommunen. 

 

2.2 Tildelingsregler og formålet med integreringstilskuddsordningen 

Integreringstilskuddsordningen omfatter tilskudd for År-1, tilskudd for År 2-5, ekstra 

engangstilskudd for personer over 60 år, ekstra engangstilskudd for barn 0-5 år 

(barnehagetilskudd) og ekstratilskudd for personer med alvorlige og kjente 

funksjonshemminger og atferdsvansker (se eget rundskriv, IMDi 02/2015). 

 

 

Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting 

og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene. Tildelingskriteriene er knyttet til 

objektive og kontrollerbare kriterier som er omtalt i dette rundskrivet. Sammen med bl.a. 

tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere(kap. 822, 

post 60), skal tilskuddet finansiere kommunenes gjennomsnittlige utgifter til 

introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere.  Integreringstilskuddet skal dekke 

kommunenes gjennomsnittlige utgifter i bosettingsåret og de fire påfølgende år til bl.a. 

innvandrer- og flyktningkontortjenester, bolig- og boligadministrasjonstjenester, 

sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosialkontortjenester, sosialhjelp, 

barneverntjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur- og 

ungdomstiltak. Tilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktningen 

måtte ha for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen. 

 

Tilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- 

og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme ut i jobb og klare seg selv.  

 

2.3 Rapportering og kartlegging 

Kommunene skal ikke legge frem særskilt regnskap og rapport. Unntak fra dette er det 

høyeste ekstratilskuddet Tilskudd 2, ved bosetting av personer med funksjonshemminger 

mv, jf. eget rundskriv.  

 

Det gjennomføres årlig en kartlegging av de kommunale utgiftene til bosetting og 

integrering av flyktninger. Kartleggingen gjennomføres av et beregningsutvalg der både 

staten og kommunesektoren er representert. 
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2.4 Kontroll og klageadgang 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at 

midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og 

riksrevisjonslovens § 12 tredje ledd. 

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av integreringstilskudd og eventuelt 

krav om tilbakebetaling av tilskudd, er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til 

definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b.  Kommunene har derfor 

ikke klageadgang på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets vedtak om tildeling eller 

tilbakebetaling av integreringstilskudd jf. fvl § § 3, første ledd og 28. 

 

2.5 Foreldelsesfrist 

Den alminnelige foreldelsesfrist er tre år regnet fra den dag da fordringshaveren tidligst 

har rett til å kreve å få oppfyllelse, eller i forhold til utbetaling av integreringstilskudd, fra 

det tidspunkt kommunen tidligst har rett til å kreve tilskuddet utbetalt, jf. 

foreldelsesloven § § 2 og 3. 

 

2.6 Alternativ mottaksplassering  

Fra 1. juni 2006 forvalter Utlendingsdirektoratet (UDI) en ordning med alternativ 

mottaksplassering. Reglene for slik plassering er hjemlet i Samarbeidsrutiner for 

alternativ mottaksplassering (UDI/IMDi, 20.6.2006). Økonomiske overføringer til 

kommunene er hjemlet i UDIs rundskriv RS 2013-013 om alternativ mottaksplassering.  

UDI utbetaler et forskudd på 4 måneder per person ved inngåelse av avtale. 

Månedstilskudd blir utbetalt etterskuddsvis hvert tertial. Spørsmål vedrørende alternativ 

mottaksplassering kan rettes til UDIs regionkontorer. 

 

3. Tilskuddsbeløp i 2015 

Alle kommunene får tilskudd etter samme satsstruktur og nivå. Kommunene får et 

høyere År-1 tilskudd for enslige voksne. Stortinget har fastsatt følgende satser for 

tilskudd i 2015: 

 

Integreringstilskudd    

 

Bosettingsår  Sats 

 

   År-1  (2015)  kr 182 000 (voksne)* 

      kr 182 000 (barn)* 

      kr 232 000 (enslige voksne) 

      kr 182 000 (enslige mindreårige) 

   År-2  (2014)  kr 210 000   

   År-3  (2013)  kr 152 000   

   År-4  (2012)  kr   82 200   

   År-5  (2011)  kr   70 000   

   

* Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år 

 

Barnehagetilskudd     kr   24 400   (engangstilskudd) 

 

Eldretilskudd      kr 157 500  (engangstilskudd) 

 

Særskilt tilskudd for enslig mindreårig kr 191 300  

 

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller 

adferdsvansker 

Tilskudd 1:  kr 175 900  (engangstilskudd) 

Tilskudd 2:  Inntil kr 1 080 000 i inntil 5 år 
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4. Integreringstilskudd År-1 

Med År-1 menes: 

 

 År for første bosetting av asylsøkere som har fått oppholdstillatelse. 

 

 Enkelte asylsøkere kan av spesielle grunner få alternativ mottaksplass før 

oppholdstillatelse er gitt. I slike tilfeller er det året for førstegangs 

oppholdstillatelse som regnes som År-1.  

 

 Første bosettingsår for personer som før de ankommer landet har fått 

familieinnvandring med person i Norge som har beskyttelse, er 

overføringsflyktning eller har oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. 

 

 Ved familieinnvandring skjer det i enkelte tilfeller at familien kommer til landet før 

søknaden om familieinnvandring er innvilget. I slike tilfeller er det året for 

innvilgelse som gjelder som År-1. Hovedregelen er at søknad om 

familieinnvandring skal innvilges før familien kommer til Norge. 

 

For personer som får innvilget opphold på humanitært grunnlag eller får beskyttelse, 

samt for familieinnvandring med disse, er det den seneste av de to datoer for 

henholdsvis førstegangs bosetting eller førstegangs oppholdstillatelse som er avgjørende 

for utbetaling av integreringstilskudd År-1. 

 

Integreringstilskudd År-1 utløses etter søknad fra kommunene ved bosetting (ev. etter 

oppholdstillatelse, se ovenfor).  Søknaden sendes IMDi v/tilskuddsansvarlig på eget 

skjema kalt ”År-1 krav” (Vedlegg 1), og skal ikke sendes som faktura. Søknadene 

behandles fortløpende i IMDi. Pengene overføres kommunens bankkonto, samtidig som 

kommunen mottar et brev med (eventuelt korrigert) liste over personer som har utløst 

integreringstilskudd. 

 

Ved krav om integreringstilskudd År-1 for familieinnvandring med overføringsflyktninger, 

personer som har asyl eller personer som har opphold på humanitært grunnlag er det 

viktig at det også opplyses hvem de gjenforenes med. Dette gjøres ved at herboende 

(den de gjenforenes med) føres på listen med 0 i beløpsfeltet. 

 

5. Integreringstilskudd År 2-5  

Integreringstilskudd År 2-5 omfatter personer som har utløst integreringstilskudd for År-1 

i 2011-2014. Tilskuddet utbetales på grunnlag av samkjøring mellom Datasystem for 

utlendings- og flyktningsaker (DUF) og Det Sentrale Folkeregister (DSF). DUF viser hvem 

som er registrert bosatt i de enkelte år, mens DSF gir en oversikt over hvor disse 

personer er registrert bosatt pr. 1.1.2015. En viktig forutsetning for at 

integreringstilskuddet for en person blir utbetalt til riktig kommune, er at det er sendt 

melding til folkeregisteret om at personen er bosatt i kommunen. 

 

  Den kommune hvor personen er registrert bosatt  

  pr. 1.1.2015 vil få utbetalt integreringstilskudd for 2015. 

 

Det Sentrale Folkeregister (DSF) opererer med både flyttedato og registreringsdato. Det 

kan derfor forekomme at en person har flyttet i 2014, men at flyttingen først blir 

registrert i 2015. I slike tilfeller vil fraflyttingskommunen få utbetalt beløpet i 

terminutbetalingene, siden flyttingen ennå ikke var registrert pr. 1.1.2015. I de tilfeller 

der det er klart at flyttingen skjedde før årsskiftet, skal fraflyttingskommunen overføre 

hele integreringstilskuddet for 2015 til tilflyttingskommunen. 
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Tilskuddet for 2015 blir utbetalt i 4 terminer. En fjerdedel av tilskuddet for personene på 

listen fra Det Sentrale Folkeregister (DSF) blir utbetalt 16. mars, 17. juni, 15. september 

og 26. november. 

 

Kommunene mottar et brev ved alle terminutbetalingene. Det vedlegges DSF-lister over 

de personer som ifølge DSF er bosatt i kommunen. Listene inneholder opplysninger om 

bosettingsår, land, navn, fødselsnummer, DUF-nummer og første bosettingskommune.  

Disse listene vil være utgangspunkt for beregning av integreringstilskudd for personer 

som ble bosatt i 2011, 2012, 2013 og 2014. Kommunene må gjennomgå listene nøye og 

sende eventuelle korrigeringskrav på vedlagte skjema – Korrigeringskrav År 2-5  

(Vedlegg 2). 

 

Korrigeringskravene skal inneholde krav for personer som faktisk er bosatt i kommunen, 

men som ikke står på DSF-listen. Kommunen skal også rapportere personer som står på 

DSF-listen, og som kommunen dermed får utbetalt tilskudd for, men som ikke oppholdt 

seg i kommunen pr. 1.1.2015, enten fordi de har reist ut av landet, er døde eller er 

ukjente for kommunen. 

 

Har en person flyttet til en annen kommune, er hovedregelen at det ikke er nødvendig å 

melde fra om dette. Når tilflyttingskommunen sender inn korrigeringskrav for 

vedkommende person, vil IMDi opplyse hvilken fraflyttingskommune som har mottatt 

beløpet.  De berørte kommuner er deretter ansvarlig for å foreta et økonomisk oppgjør 

seg imellom, se punkt 10. Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting. 

 

Kommunen skal kontrollere DSF-listene og sende inn eventuelle korrigeringskrav så snart 

som mulig.  Korrigeringskravene vil bli behandlet fortløpende. Kommunene kan ikke 

regne med å få ferdigbehandlet sine korrigeringskrav i 2015 hvis IMDi mottar dem etter 

1. oktober. 

 

 6. Barnehagetilskudd, engangstilskudd for barn 0-5 år 

Ved bosetting mottar kommunene et engangstilskudd per barn i aldersgruppen 0-5 år 

som omfattes av integreringstilskuddsordningen. For 2015 vil barn født 1.1.2010 eller 

senere og som bosettes i kommunen i 2015, utløse tilskuddet. Tilskuddet utbetales 

samtidig med Integreringstilskudd År-1. Engangstilskuddet utgjør kr 24 400 pr. barn i 

2015. 

 

Formålet med tilskuddet er å gjøre kommunene i stand til å gi barn av nyankomne 

flyktninger et barnehagetilbud når familien skal etablere seg i bosettingskommunen. 

Tilskuddet skal dekke utgifter til særskilt tilrettelegging for barn av nyankomne 

flyktninger, som for eksempel utgifter til tospråklige assistenter. 

 

Engangstilskuddet omfatter også barn født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt i en 

kommune, se pkt. 13. 

 

7. Ekstra engangstilskudd for personer over 60 år 

Det gis et ekstra engangstilskudd på kr 157 500 for personer som har fylt 60 år ved 

bosetting i 2015. Tilskuddet utbetales samtidig med Integreringstilskudd År-1 for 

vedkommende. 
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8. Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige 

flyktninger 

Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger og/eller enslige mindreårige 

personer med opphold på humanitært grunnlag, mottar i tillegg til det ordinære 

integreringstilskuddet et særskilt tilskudd for enslige mindreårige.  

 

Vedrørende reglene for særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger, viser vi til 

rundskriv IMDi 03/2015 ”Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige 

flyktninger”. 

 

9. Ekstratilskudd for personer med alvorlige, kjente 

funksjonshemminger og/eller atferdsvansker 

Etter begrunnet søknad kan kommunen tildeles ekstra stilskudd  

ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger. 

 

For mer informasjon om ekstratilskudd for personer med kjente funksjonshemminger 

vises det til rundskriv IMDi 02/2015 ”Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, 

kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker”.  

 

  



7 
 

 

10. Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting 

Følgende firedelte ordning gjelder for deling av integreringstilskuddet i flytteåret: 

 

   Tabell 10.1 

 Andel av 

integreringstilskuddet 

i flytteåret 

 

Flytting i tiden 

Fraflyttings- 

kommunen 

Tilflyttings- 

kommunen 

   

01.01. - 31.03. 1/8 7/8 

01.04. - 30.06. 3/8 5/8 

01.07. - 30.09. 5/8 3/8 

01.10. - 31.12. 7/8 1/8 

   

 

Unntak fra ovennevnte regel om firedeling: Dersom en person blir førstegangsbosatt 

i en kommune i annet halvår 2015 og flytter videre til en ny kommune innen årsskiftet, 

skal de to kommunene dele integreringstilskuddet for År-1 likt mellom seg.  

 

Dersom flytting skjer innen ett år etter at en person ble førstegangsbosatt og det er 

utbetalt ekstra engangstilskudd på grunn av at personen er over 60 år og/eller har kjente 

funksjonshemminger, skal fraflyttingskommunen og tilflyttingskommunen dele tilskuddet 

mellom seg etter følgende delingsnøkkel: 

 

   Tabell 10.2 

 Andel av 

tilskudd for 

eldre/funksjonshemmede 

 

Flytting etter førstegangs- 

bosetting 

Fraflyttings- 

kommunen 

Tilflyttings- 

kommunen 

   

Innen 3 mnd. 1/8 7/8 

Etter 3, innen 6 mnd. 3/8 5/8 

Etter 6, innen 9 mnd. 5/8 3/8 

Etter 9, innen 12 mnd. 7/8 1/8 

   

 

Dersom det oppstår tvister om deling av tilskudd mellom kommuner, avgjøres disse av 

IMDi. I de tilfeller det er uenighet mellom fraflyttingskommune og tilflyttingskommune 

om hvilken kommune som er ansvarlig bostedskommune i et tidsrom, avgjøres dette av 

fylkesmannen etter Lov om sosiale tjenester, og IMDi vil legge denne avgjørelsen til 

grunn for deling av tilskuddet. 

 

 

11. Tilskudd ved tilbakevending eller reise fra landet av andre 

grunner 

Ved tilbakevending til hjemlandet eller reise fra landet av andre grunner utbetales 

tilskudd til bosettingskommunen til og med påfølgende termin, deretter stoppes 

utbetalingen.  
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12. Tilbakevendte som kommer tilbake til Norge 

Dersom en flyktning eller person med opphold på humanitært grunnlag vender tilbake til 

hjemlandet, vil vedkommende i henhold til utlendingsloven ha mulighet til å komme 

tilbake til Norge så lenge personen har en gyldig tillatelse.  Ved gjeninnreise til Norge 

innenfor den fastsatte fristen (eller eventuelt på grunnlag av ny oppholdstillatelse), vil 

kommunen igjen få utbetalt integreringstilskudd.  Det vil bli utbetalt integreringstilskudd 

for den tiden personen reelt er bosatt, men ikke for mer enn totalt 5 år. Totalsummen for 

5-årsperioden kan ikke overskrides.  

 

 

13. Spesielle spørsmål vedrørende integreringstilskudd  

Enslige voksne 

Med enslige voksne menes personer uten familie som bosettes alene i egen boenhet. 

Voksne personer som bosettes sammen med andre familiemedlemmer i én og samme 

boenhet, er ikke å anse som enslige voksne når det gjelder utbetaling av 

integreringstilskudd. Dette gjelder også enslige voksne søsken som blir bosatt i samme 

bokollektiv.  

 

Barn født etter mors bosetting 

Barn som blir født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt i en kommune ble fra 2011 

omfattet av målgruppen for integreringstilskudd. Ordningen gjelder bare i tilfeller der 

mor er bosatt med offentlig hjelp etter 1.1.2011, og gjelder ikke familieinnvandrede. 

 

Familieinnvandring 

En forutsetning for at familieinnvandrede skal utløse integreringstilskudd er at herboende 

har flyktningstatus eller opphold på humanitært grunnlag. Ved familieinnvandring må 

herboende ikke ha lengre botid enn at personen fortsatt omfattes av 

integreringstilskuddsordningen, vanligvis fem år etter herboendes førstegangs bosetting, 

for at familieinnvandring skal omfattes av integreringstilskudds-ordningen. Det er 

søknadstidspunktet for den saken hvor familieinnvandring innvilges som legges til grunn 

ved beregning av tidsfristen. 

 

Personer som får vedtak om familieinnvandring med en person som har opphold på 

humanitært grunnlag, utløser integreringstilskudd i tre år. 

Ordningen med integreringstilskudd i tre år omfatter bare personer som det søkes 

familieinnvandring for etter at hovedpersonen har fått oppholds- eller arbeidstillatelse på 

humanitært grunnlag. Regelen har således ikke betydning for situasjoner der familien 

ankommer landet samtidig, eller i perioden før hovedpersonen har fått innvilget 

oppholds- eller arbeidstillatelse, og familieinnvandring innvilges samtidig med 

hovedpersonens oppholds- eller arbeidstillatelse.  

 

Det utbetales ikke integreringstilskudd til kommunen for familieinnvandring hvis 

herboende er norsk eller nordisk statsborger når det søkes om familieinnvandring, eller 

hvis herboende er norsk statsborger på vedtakstidspunktet for familieinnvandring.  

 

Det utbetales ikke integreringstilskudd for personer som får vedtak om 

familieinnvandring med en person som selv kom til Norge på familieinnvandring. 

 

Det utbetales heller ikke integreringstilskudd for familieinnvandring dersom personen har 

fått en midlertidig oppholdstillatelse som ikke kan fornyes og som ikke gir grunnlag for 

permanent oppholdstillatelse. Dersom personen senere får en oppholdstillatelse som gir 

grunnlag for permanent oppholdstillatelse, kan integreringstilskudd utløses. 

 

 



9 
 

Integreringstilskudd for barn etter omsorgsovertakelse  

 

Etter vedtak om omsorgovertakelse med hjemmel i Lov om barneverntjenester § 4-8 

annet ledd og tredje ledd og § 4-12, kan barn plasseres i et omsorgstiltak i en annen 

kommune enn den opprinnelige bosettingskommunen. I de tilfellene en annen kommune 

enn bostedskommunen har omsorgen og bærer utgiftene knyttet til omsorgstiltaket, vil 

kommunen som har omsorgsansvaret ha krav på integreringstilskuddet. 

 

I slike tilfeller må IMDi informeres om hvilken kommune som har kostnadene, og den 

automatiske utbetalingen av tilskuddet til bostedskommunen må stoppes. Det skal 

inngås en skriftlig avtale mellom kommunene hvor det framkommer hvilken kommune 

som har kostnadene og skal motta tilskuddet. Kommunen som har kostnadene må hvert 

år søke IMDi om tilskuddet innen utgangen av februar måned, og kopi av avtalen og 

vedtak om omsorgsovertakelse må legges ved søknaden. Hvis tilskuddene er utbetalt til 

bostedskommunen, kan kommunen som har omsorgen og kostnadene kreve å få hele 

tilskuddet overført fra bostedskommunen. 

 

 

Personer med opphold på grunnlag av mishandling eller tvangsekteskap 

Personer som fra og med 1. juli 2011 har fått opphold på grunnlag av mishandling i 

samlivsforhold eller fordi de ikke kan returnere til hjemlandet på grunn av sosiale eller 

kulturelle forhold eller fordi de har vært utsatt for tvangsekteskap, vil være omfattet av 

rett og plikt til introduksjonsprogram, og dermed også utløse integreringstilskudd. 

Personer som har fått opphold på ovennevnte grunnlag tidligere enn 1.7.2011 vil ikke 

være omfattet av endringen, og vil ikke utløse integreringstilskudd.  

Personer som flytter inn i mottak etter å ha vært bosatt i en kommune  

Dersom en person flytter inn i mottak igjen etter å ha vært bosatt i en kommune, 

stanses integreringstilskuddet fra og med kvartalet etter at han flyttet inn i mottak. 

Dersom personen bosettes på nytt, vil tilskuddsordningen igjen bli gjort gjeldende. 

Tilskuddet blir reaktivert fra der det ble stoppet, og gjeldende beløp for året blir utbetalt.  

Hovedprinsippet er at det blir utbetalt integreringstilskudd for den tiden personen reelt er 

bosatt, men ikke for mer enn totalt 5 år. 

 

Tilskudd ved dødsfall 

Dersom en person som utløser integreringstilskudd dør utbetales tilskudd til kommunen 

til og med påfølgende termin, deretter stoppes utbetalingen. 
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14. Viktige datoer i 2015 

16. mars: 1. terminutbetaling av 1/4 av integreringstilskudd År 2-5 for årgangene 

  2011 (År-5), 2012 (År-4), 2013 (År-3) og 2014(År-2) 

 

17. juni: 2. terminutbetaling integreringstilskudd 

 

15. sept.:  3. terminutbetaling integreringstilskudd 

 

26. nov.: 4. terminutbetaling integreringstilskudd 

 

 

 

 

Med hilsen 

for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

 

Geir Barvik 

direktør      Ragnhild Dugstad 

       forvaltningsdirektør 

         

       

 

 

Vedlegg 1: År-1 krav (2 sider) 

Vedlegg 2: Korrigeringskrav år 2-5 (3 sider) 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: 614   

Arkivsaksnr.: 13/1184    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

NY HOVEDBRANNSTASJON - SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og utredning av alternative lokalisering av ny 

brannstasjon, samt kravspesifikasjon og kostnadsestimat. 

 

Kommunestyret mener at det er viktig at man snarest får på plass en ny hovedstasjon på 

Frøya, som tilfredsstiller de krav man har til lokaler for utrykningskjøretøy og utstyr og ikke 

minst HMS for brannmannskapet. Dette er ikke tilfredstillende ved dagens stasjon. 

 

Kommunestyret ber om at rådmannen snarest utlyser et totalprosjekt i DOFFIN for bygging 

av ny stasjon som bygger på kravspesifikasjonen/romprogram/tegninger i utredningen om ny 

stasjon. Det bes om både total pris for en stasjon hvor kommunen blir eier og alternativt pris 

for årlig leie i 10 år med ytterligere opsjon på leie i 10 år.  

Det bes om pris både for en stasjon plassert ved dagens lokaler på Siholmen og plassering på 

ny tomt på Melkstaden. Det forutsettes at kommunen stiller tomt til rådighet på Melkstaden. 

 

I utlysningen tas det forbehold om endelig finansiering av prosjektet enten med 

investeringsmidler eller ved driftsmidler i form av årlig leie. 

 

Så snart anbud er innkommet legges saken frem til kommunestyret for endelig godkjenning, 

både når det gjelder plassering og valg om kommunen skal være byggherre og eie selv eller 

inngå leieavtale med en utbygger. 

 

 

Vedlegg: 
Utredning om ny brannstasjon. Bacheloroppgave utarbeidet av Svein Ohren 

Særutskrift fra møte i kommunestyret den 27.11.2014, sak 139/14 

Notat til Formannskapet fra Brannsjef, datert 31.10.2014 

Uttalelse fra tillitsvalgte og leder beredskap 

Brev til kommunestyret fra tillitsvalgte i Frøya Brann og Redning, datert 30.10.2013 

 

Saksopplysninger:   
 



Plassering og bygging av ny hovedbrannstasjon på Sistranda har vært oppe til behandling i 

formannskap og kommunestyre ved flere anledninger, både som egen sak og som del av 

budsjettbehandlingen. Siste behandling var i kommunestyre den 27.11.2014 hvor det ble 

fattet følgende vedtak: 

 

Det vises til saksutredningen og de ulike alternativer for plassering av ny 

Hovedbrannstasjon på Frøya. Med bakgrunn i opplysningene som ligger i saksfremlegget, 

samt Mail fra teknisk sjef, anser vi at alternativene med ombygging på Siholmen eller nytt 

bygg på Melkstaden er mest aktuelle alternativ slik saken står i dag. 

 

Rådmannen bes snarest om å igangsette arbeidet med en kravspesifikasjon/romprogram, og 

gå i dialog med utleier på Siholmen i forhold til ombygging og eventuelt videre leieforhold 

og kostnader i forhold til dette. Parkeringsmulighet for brannmenn skal ha fokus. 

Samtidig bes rådmannen utrede kostnad ved bygging av ny stasjon på Melkstaden, i regi av 

kommunen eller privat utbygger. 

 

Etter henvendelse fra Svein Ohren, som er ingeniørstudent ved Høyskolen i Nordland i 

Narvik, med spørsmål om kommunen hadde et byggeprosjekt som han kunne benytte i sin 

bacheloroppgave, så ble det pekt på utredningen av ny hovedbrannstasjon på Frøya. Han har 

derfor utredet alternativer for lokalisering av ny hovedbrannstasjon, samt utarbeidet 

kravspesifikasjon, romprogram, tegninger og kostnader for ny stasjon. 

 

Dette er en oppgave/utredning av en slik kvalitet at den kan benyttes som grunnlag for 

saksutredning og politisk beslutning. 

 

Vurdering: 

 

Det er utredet 4 ulike alternativer som følger: 

 

• Riving av gammelt bygg og bygging av ny stasjon på dagens område på 

Siholmen. 

• Bygging på festivaltomta på Siholmen. 

• Bygging på kommunens tomt bak «mestabygget» på Melkstaden. 

• Bygging på Mesta sin eiendom på Melkstaden. 

 

De ulike alternativer er godt belyst i utredningen og det er både negative og positive forhold 

ved alle alternativer. 

 

Det er utarbeidet et romprogram som viser en total arealramme på 958 m2 inkl. en 

2.etasje/mezaninetasje på ca. 290 m2. Total grunnflate er derfor på 668 m2. Utgangspunktet 

for romprogrammet er tilsvarende stasjon i Selbu som ble tatt i bruk i 2014, samt de krav 

IUA og FIG har for sin virksomhet. Det er forutsatt at FIG-utstyret for både Frøya og Hitra 

skal lokaliseres til den nye brannstasjonen. 

 

Total kostnad for hele prosjektet er på ca. kr. 22,5 mill inkl. mva. 

 

Bygget som er skissert kan bygges både på festivaltomta, Melkstaden og på Mestatomta. For 

eksisterende areal på Siholmen må lagerbygningen og kontorbygget rives, samt at man i 

dagens brannstasjon må rive etasjeskille for å få tilstrekkelig romhøyde. En løsning her 



krever noen tilpasninger, men er mulig å løse og man ser for seg samme kostnadsramme som 

for et nytt bygg. 

 

Det er i kostnadene ikke medtatt tomtekostnader, utendørsarbeider og løst inventar. For løst 

inventar vil mesteparten dreie seg om en del kontormøbler, mens verktøy m.m. tas med fra 

eksisterende stasjon. Når det gjelder tomtekostnad så består de ulike alternativer av ferdig 

planerte tomter med både fremlagt vann, avløp og strøm, slik at disse kostnadene er 

minimale. For Mestatomta må det kjøpes areal, da denne fremdeles eies av Mesta Eiendom 

AS. 

 

I utredningen har man sett på flere forhold når det gjelder plassering av stasjonen. Et forhold 

som etter brannsjefens vurdering er svært viktig er innsatstiden til sykehjemmet på 10 min 

jfr. Forskrift om dimensjonering av brannvesen. Med plassering på Siholmen vil vi ikke 

kunne oppnå en slik innsatstid og korteste tid man har oppnådd ved prøveutrykninger er 12,5 

min. Vi vil derfor ikke kunne tilfredsstille kravet om innsatstid til sykehjemmet og det må 

her minnes om at sykehjemmet heller ikke har sprinkleranlegg, som kunne ha vært et delvis 

teknisk bytte for den økte innsatstiden. 

 

Det er fullt mulig å få en tilfredsstillende løsning ved riving og ombygging av dagens stasjon, 

også når det gjelder parkering. Brannsjefen har vært i kontakt med utleier, som er villig til å 

ombygge dagens stasjon og godta de restriksjoner man må sette for trafikken i området. Jfr. 

vedlagt situasjonsplan i utredningen. Imidlertid vil en under byggeperioden ha store 

utfordringer med midlertidige lokaler for våre biler og utstyr.  Dette har vi foreløpig ingen 

løsning for, men her må det finnes midlertidige lokaler under hele byggeperioden. 

Når det gjelder «Festivaltomta» på Siholmen så vil en plassering her bety at Frøyafestivalen 

må finne annen tomt, noe som kan være utfordrende. Brannsjefen ser derfor denne tomta som 

minst aktuell. 

 

For Melkstaden-alternativet som gjelder eiendommen som Frøya kommune eier og som 

inntil i dag har vært utleid til Syltern, så er dette et alternativ som krever noe tilleggsareal til 

parkering. Her er det aktuelt med parkering både på sør og østsiden av Mestabygget. For 

adkomst så bør det være direkte innkjøring fra Fv. 714, mens utkjøring skjer langs vestsiden 

av Mestabygget, hvor det allerede er ervervet areal og som er i kommunens eie. 

 

Utredningen konkluderer med at den beste plasseringen av ny brannstasjon er på dagens 

Mestatomt. Denne tomten består av et bygg som kan ombygges ved å skifte selve 

platekledningen med isolerte elementer og montere dette på eksisterende stålkonstruksjon. 

Imidlertid er også her den beste løsning å bygge et helt nytt bygg slik som vist på 

situasjonsplanen i utredningen. Dette medfører imidlertid at kommunen må erverve tomta, 

noe som selvsagt vi fordyre hele prosjektet.  

Dette er også en eiendom som kan brukes til flere formål for å dekke behov for 

driftsavdelingen. Her kan man bygge ny brannstasjon og teknisk etat sin driftsavdeling kan så 

benytte seg av Mestabygget. Ved en slik løsning vil en frigi arealer/bygg på Nabeita som så 

kan selges. Vi er kjent med at det er entreprenører som er ute etter arealer for verksted/lager 

for sin virksomhet, noe som kan være aktuelt på Nabeita. 

 

Uansett hvilken løsning som blir valgt, så må prosjektet ut på anbud gjennom DOFFIN og da 

helst som et totalprosjekt. Man benytter da de kravspesifikasjoner/romprogram som er 

utarbeidet i utredningen, samt skisser til løsninger som utgangspunkt for utlysingen. 



Utlysingen kan da omfatte to ulike alternativer hvor vi ber om tilbud på et bygg hvor 

forutsetningen er at kommunen skal eie, eller at kommunen ønsker å leie ny brannstasjon og 

at det i tilbudet oppgis både en totalsum og en årlig leie for samme bygg. Her må det inngås 

langsiktige leiekontrakter som minimum har en varighet på 10 år med ytterligere opsjon på 

leie i 10 år. Tilbudet kan omfatte både plassering på Siholmen og forutsatt riving/ombygging 

av dagens stasjon og ny stasjon på Melkstaden.  

 

Med en slik løsning vil man få alternative priser både når det gjelder totalkostnaden for et 

nytt bygg og ikke minst leieprisen. Dette kan utlyses i DOFFIN med forbehold om endelig 

godkjent finansiering av kommunestyret. 

 

Fra brannsjefens side må det understrekes at dagens løsning/lokaler på Siholmen på langt 

nært tilfredsstiller dagens krav til HMS. Det finnes ingen ventilasjon i selve stasjonen hvor 

mannskapsklær og utstyr oppbevares. Det er i den senere tid ikke minst pekt på kreftfaren 

blant brannmannskap og at en av årsakene kan være mannskapsklær som har vært i innsats 

og som avgir farlige gasser. Her kreves det effektiv ventilasjon og dette er fullstendig 

fraværende i dagens stasjon. I tillegg har vi utrykningsbilene stående i en uisolert lagerhall, 

hvor vi har montert et innvendig telt med varmepumpe for å makte å holde temperaturen 

over frysepunktet på vinters tid. Her er det ingen eksosavsug eller annen ventilasjon. 

 

Dersom det ikke finnes en løsning i nærmeste fremtid når det gjelder ny stasjon må det 

påregnes betydelig påkostninger i dagens lokaler. Vi kan ikke ha en stasjon som på ingen 

måte tilfredsstiller krav til varme og ventilasjon i vognhall og garderober/lager og som til 

tider har utfordringer når det gjelder trafikkforhold. Det kan også nevnes at vi i senere tid har 

opplevd at utkjøring for utrykningskjøretøy har vært innesperret av fòrsekker. Det må her 

finnes løsninger, slik at utrykningskjøretøy til enhver tid har mulighet for rask innsatstid. 

 

 

 

 

































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: GNR 64/55  

Arkivsaksnr.: 14/916    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SØKNAD OM NAUSTTOMT PÅ SULA  
 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune selger sjøhustomt på Sula til Geir Bjørnar Bekken, som omsøkt. Tomta 

begrenses slik som vist på vedlagt kart og med en strandlinje på maksimalt 10 meter. 

Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen deles 

likt mellom kjøper og selger.  

 

Dersom det ikke er igangsatt bygging på tomta innen 2 år etter vedtak om salg, skal tomta 

tilbakeføres til kommunen. Ved tilbakeføring betaler kommunen tilbake kjøpesummen inkl. 

omkostninger uten rente og med fradrag for tinglysingsgebyr og dokumentavgift for skjøte. 

 

 

Vedlegg: 
 

Søknad fra Geir Bekken, Sula datert 25.01.2015 

Kart  

Uttalelse fra Sula fiskarlag, datert 26.05.2015 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Geir Bekken, Sula søker om å kjøpe sjøhustomt på Sula. Opprinnelig søknad fra Bekken 

hadde en strandlinje på 20 meter og Sula fiskarlag mente at tomten måtte reduseres. I sin nye 

søknad er tomten redusert til 10 meters strandlinje og etter ny uttalelse fra Sula fiskarlag har 

de ingen merknader til søknaden. 

 

Vurdering: 
 
Sula fiskarlag mener at det må settes klausuler for tidsfrist for bygging på tomta og normalt 

setter kommunen en byggefrist på 2 år ved salg av andre tomter. Dette bør også gjøres når det 

gjelder sjøhustomter. 

 



Tomteprisen for sjøhustomter på Sula er tidligere fastsatt til kr. 20.000,- med tillegg av 

omkostninger. I og med at det er kommunen som betaler halvparten av omkostningene må 

denne kostnaden legges til tomteprisen dersom kommunen skal oppnå kr. 20.000,- i netto for 

selve tomta. Dette betyr at tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- med tillegg av halve 

kostnaden for omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. Tomta avgrenses slik som vedlagt 

kart viser og med en strandlinje på maks 10 meter. Videre forutsettes at det må være 

igangsatt bygging på tomta innen 2 år fra tildelingsdato dvs. innen 18.06.2017, hvis ikke 

faller tomta tilbake til kommunen. 

 

 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arvid Hammernes Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/893    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KJØP AV NY TRAKTOR  
 

 

Forslag til vedtak: 
Innkjøp av ny traktor i henhold til foretatt tilbudsinnhenting godkjennes. 

Bevilgningen økes fra kr 500.000,- til kr 887.500,- 

Finansieringen er slik: 

Låneopptak:     kr 532.500,- 

25 % fra driftsfond vann:       «  177.500,- 

25 % mva       «  177.500,- 

SUM:     kr 887.500,- 

 

 

 

Vedlegg: 
Ingen 

 

Saksopplysninger:   
Det har vært foretatt tilbudsinnhenting av ny traktor til anleggsavdelingen på tekniske 

tjenester.   Investeringsbudsjettet for i år har avsatt kr 500.000,- til ny mindre traktor. 

 

4 tilbud har kommet.  Laveste pris etter tilbudsinnhenting er kr 887.500,- inkl. mva, og 

høyeste pris er kr 968.875,- inkl. mva.   

 

Dette gjør at det mangler penger til en traktor som er ønsket og som er i henhold til oppsatt 

kravspesifikasjon. 

 

En ny mindre traktor ble lagt inn i investeringsbudsjettet ut fra behov for å komme til med 

bl.a. brøyting og strøing i boligfelt, skoleplasser og parkeringsplasser.  Nåværende traktor er 

for stor til dette, men den passer godt til arbeidet på kommunale veger.         

 

Vurdering: 
En traktor som er ønsket og som er i henhold til kravspesifikasjon krever altså 

tilleggsbevilgning.  Vi har ikke truffet på antatt kostnad i forbindelse med 

investeringsbudsjettet.  Et annet alternativ enn tilleggsbevilgning er å gå ned på størrelsen og 

kravspesifikasjonen. 



 

Det siste alternativet er ikke helt ønsket ut fra behov.  Den valgte traktoren gir mer bruk, 

fleksibilitet og effektivitet ved at den kan benyttes mer, bl.a. til lasting av grus og til transport 

av gravemaskin ved begravelser.  Vi har kommet til at vann og avløp hos oss også har bruk 

for en slik traktor, og at deres behov utgjør 20 – 25 %.  Vann og avløp flytter masser som 

grus, singel og jord ved grøftearbeider.  Samtidig vil behovet bli større da det er aktuelt med 

sugevogn koblet til traktor for tømming av sandfangkummer og tanker i vannrenseanlegget. 

 

Vi anbefaler en traktor som er i henhold til tilbudsinnhentingen og med følgende 

finansiering: 

Låneopptak:     kr 532.500,- 

25 % fra driftsfond vann:       «  177.500,- 

25 % mva       «  177.500,- 

SUM:     kr 887.500,- 

 

Dette vil si at låneopptaket øker fra kr 400.000,- da bevilgningen på kr 500.000,- er inkl. 

mva, til kr 532.500,-. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hanssen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 13/1424    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

TILLEGGSFINANSIERING/PROSJEKTERING LIGGEKAI SISTRANDA  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommunestyre vedtar å tilleggsfinansiere kr 300 000,- til detaljprosjektering av 

liggekai på Sistranda. Tilleggsfinansiering på kr. 300.000,- i 2015 dekkes ved bruk av 

ubundet kapitalfond på kr. 240.000,- mot tilbakeføring ved fullfinansiering av prosjektet i 

2016 og kr. 60.000,- i momskompensasajon. 

Resterende av utgifter til detaljprosjektering og prosjektledelse dekkes over budsjettpost for 

liggekai Sistranda, hvor det for 2015 er bevilget kr 1 mill. Dette fordeles i kr 800 000,- i 

låneopptak i 2015 og kr 200 000,- i mva kompensasjon 

 

 

Vedlegg: 
 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
Frøya kommunestyre vedtok i 2013 å utrede muligheter for liggekai i området Nesset – 

Hamarvik for større båter. Det ble tidlig klart at det mest aktuelle alternativet var på 

Sistranda i forbindelse med den eksisterende moloen. Teknisk forprosjekt ble godkjent i 

kommunestyret i Frøya kommune den 26.02.15 og det ble sendt søknad til Kystverket om 

tilskudd på inntil 75% av kostnaden som er beregnet til kr 48.380.000,-  For å kunne realisere 

prosjektet hurtig ba rådmannen om at det ble innhentet anbud på detaljprosjektering og 

utarbeidelse av anbudsdokumenter. Utgiftene dekkes over budsjettposten for liggekai 

Sistranda, hvor det for 2015 er bevilget kr 1. mill. Realiseringen av liggekaia forutsetter at 

søknaden om støtte fra Kystverket innvilges. 

Ved anbudsfristens utløp var det mottatt 7 tilbud på prosjektering av liggekai på Sistranda og 

det er vedtatt å inngå kontraktsforhandlinger med laveste tilbyder Norconsult på kr 933.758,-  

ekskl. mva. 



 

Vurdering: 

 
Ut fra budsjettert beløp på kr. 1.000.000,- inkl. mva for 2015 så har vi derfor ikke dekning i 

årets budsjett til å gjennomføre detaljprosjekteringen. Inkludert utgiftene til 

prosjektstyring/ledelse som gjelder teknisk etat, må det tilleggsfinasieres kr. 300.000,- inkl. 

mva. 

 

Det er viktig at prosjekteringen går fortløpende og at det ikke blir stopp med bakgrunn i 

manglende finansiering, da dette kan øke utgiftene. Uansett må disse utgiftene tas med når 

tilsagn om tilskudd fra Kystverket foreligger og hele prosjektet skal fullfinansieres. Det 

foreslås derfor en tilleggsfinansiering på kr. 300.000,- i 2015 som dekkes ved bruk av 

ubundet kapitalfond på kr. 240.000,- mot tilbakeføring ved fullfinansiering av prosjektet i 

2016 og kr. 60.000,- i momskompensasajon. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kirsten R. Antonsen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/869    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

FORSLAG OM ENDRING AV NY ARBEIDSMILJØLOV - MIDLERTIDIGE 

ANSETTELSER (AML 14-9)  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommune mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML14-9) vil 

skape større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres 

personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan 

være midlertidige i 12 måneder.  

Frøya kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode 

skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av 

dette, ønsker Frøya kommune en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for 

arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige 

ansettelser. Dersom et flertall på stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om 

midlertidighet, vil Frøya kommune som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis. 

 

Vedlegg: 
 

Saksopplysninger:   
 

 Arbeids og sosialdepartementet har fremmet forslag om en ny generell adgang til midlertidig 

ansettelse, uten vilkår for inntil tolv måneder, kombinert med forslag om begrensninger i 

arbeidsmiljøloven § 14 - 9.  

Det innebærer en karanteneperiode på tolv måneder for nye ansettelser på generelt grunnlag, 

og en kvotebegrensning for hvor mange arbeidstakere som kan ansettes på generelt grunnlag. 

Kvoten foreslås satt til maksimalt 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, men det vil 

alltid være tillatt at minst én arbeidstaker på det generelle grunnlaget.  

Regjeringens forslag om økt adgang til midlertidig ansettelser, kan føre til mange negative 

konsekvenser for arbeidstakere. Det blir vanskeligere å få lån til å etablere seg. Dette gir 

større usikkerhet for den enkelte.  

Regjeringen hevder at faste ansettelser fortsatt skal være normen, men åpner i praksis for at 

alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder. Dette bidrar til å omdefinere 

midlertidighet til en normalordning. Erfaringen fra andre land viser at det blir mer løsarbeid, 

svakere rettigheter for innleide arbeidstakere og et mer tydelig A- og B-lag i arbeidslivet. 

Derfor står en samlet arbeidstakerside mot Regjeringens forslag.  



Regjeringen sier også at endringene vil gi et springbrett inn i arbeidslivet, men 

organisasjonene som representerer disse gruppene støtter ikke forslaget. Regjeringen hevder 

at endringene vil gi flere arbeidsplasser. Men forskning viser at flere midlertidig ansatte ikke 

skaper flere jobber. Dette fremheves blant annet av de funksjonshemmedes organisasjoner i 

deres høringsuttalelser.  

Norge har i dag et svært omstillingsdyktig arbeidsliv med stor gjensidig tillit mellom 

arbeidsgiver og arbeidstaker. Det gjør det mulige å finne gode ordninger i fellesskap som er 

fleksible for begge parter. Til tross for at Sverige har dobbelt så stor andel midlertidig ansatte 

som Norge, er sjansen for en overgang fra midlertidig til fast stilling mindre enn i Norge. I  

tillegg har Sverige dobbelt så mange arbeidsledige som Norge, og stor ungdomsledighet, selv 

om adgangen til bruk av midlertidige ansatte er høyere enn i Norge.  

Administrasjonen mener at forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven, kan oppsummeres 

med at mange på sikt vil oppleve et skifte fra trygge til utrygge jobber. Kombinasjonen 

mellom jobb og privatliv blir også vanskeligere. Det vil føre til mer økonomisk utrygghet for 

de som kanskje trenger trygghet aller mest. 

 

Vurdering: 
 

Administrasjonen vil ikke anbefale kommunestyret å vedta og ikke forholde seg til 

lovendringer slik regjeringen opprinnelig foreslår. Imidlertid står kommunestyret fritt i å 

vedta en personalpolitikk, som ikke utnytter lovens maksimalgrense, i forhold til midlertidige 

ansettelser. Administrasjonen er av den mening at kommunestyret bør ha en ansvarlig og 

offensiv personalpolitikk, slik at kommunen framstår som en seriøs og attraktiv arbeidsgiver. 

Vi skal heller ikke endre praksis i forhold til midlertidige ansettelser, selv om loven åpner for 

det.  

I Frøya kommune ønsker vi å begrense bruken av midlertidige ansettelser, og det kan vi gjøre 

gjennom kommunens personalpolitikk. 

 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torny Lillian Dahlø Sørlie Arkiv: A02   

Arkivsaksnr.: 15/614    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskap 
Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra 
Kommunestyret 
 

 

OPPSTART AV HELSEFAGARBEIDERUTDANNING FOR INNVANDRERE 
(HEFFI)  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. ”Helsefagarbeiderutdanning for innvandrere – Heffi modellen” godkjennes som et  4 årig 
utdanningsprosjekt i Frøya og Hitra kommuner, med oppstart høsten 2015 / nyttår 2016. 
Dette forutsetter bidrag fra Fylkeskommune og Fylkesmann som vist i tabell 3.  

2.  Antall lærlingeplasser innen helsearbeiderfaget økes i forhold til antall elever som starter på 
utdanningsløpet. 

3. Avlønning av lærlingene etter ”Heffi-modellen” skjer etter en tre års modell:     1.halvår 30 
% av fagarbeidelønn, 2. halvår 35%, 3 halvår 40%, 4.halvår 50%, 5.halvår 65 % og 6.halvår 
80% av fagarbeiderlønn( jfr. Hovedtariffavtalens § 6.1.3) 

4. Kommunene er forpliktet til å tilrettelegge for mottak av lærlingene i praksisfeltet. Dette 
medfører også en styrking av personalets veilederkompetanse som skal veilede våre 
innvandrere ute i praksisfeltet. 

5. Kommunens utgifter innarbeides i kommunenes økonomiplan 2016-2020 

6. Det forutsettes at det gjøres likelydende vedtak i Frøya og Hitra kommuner 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger:   

Helse- og omsorgstjenestene i Hitra og Frøya kommuner planlegger oppstart av 
helsefagarbeiderutdanning for innvandrere i løpet av høsten 2015 / Januar2016. Dette er et 

utdanningsprosjekt som gjennomføres over 4 år. Kommunene ser dette som et viktig 
rekrutteringstiltak da vi ser et økende behov for helsefaglig kompetanse innen helse- og 
omsorgsområdet. 

Omsorgstjenestene står i dag overfor utfordringer knyttet til høy andel personell uten helse- og 
sosialutdanning, en lav andel personell med høgskoleutdanning, sykefravær, avgang til attføring / 
uførepensjon og et omfattende bruk av deltidsstillinger. Disse utfordringene krever løsninger knyttet 
til både en øking av kapasitet og en heving av kompetanse. Tjenestene opplever behov for økt 



grunnbemanning, blant annet på grunn av et økende antall ressurskrevende brukere. Det må også tas 
høyde for andelen arbeidstakere som slutter på grunn av alder i et langsiktig perspektiv. 

Frøya kommune har utarbeidet et digitalt kartleggingsprogram til bruk i Frøya og Hitra kommuner, 
og har til nå kartlagt ca 250 fremmedspråklige. Dette gjelder kartlegging av utdanning, 
arbeidserfaring, fritidsinteresser og ønsker/planer for framtida. Så langt ser vi mange med bred og 
solid realkompetanse fra sitt hjemlang, noe vi ønsker skal videreføres også i våre kommuner. 

Trondheim kommune har god og langvarig erfaring med utdanningsprogrammet ”Heffi”,     og har 
sammen men Sør-Trøndelag Fylkeskommune bistått Frøya og Hitra kommuner med råd og 
veiledning. Frøya og Hitra kommuner kan gjennom sitt prosjekt være med å utforme en modell som 
også er overførbar til andre distriktskommuner.  

 

Utdanningstilbudet. 

Utdanningstilbudet vil arrangeres i regi av Frøya og Hitra Ressurssenter i samarbeid med Frøya og 
Hitra kommuner. Dette er et tilbud som gis ut over det som Fylkeskommunen ved videregående 
opplæring gir i dag innen helse – og oppvekstfag. Utdanningsløpet kjøres som et prosjekt over 4 år 
fordi vi ønsker å høste erfaringer underveis både fra skole og praksisfeltet. En ser for seg mellom 12 
-20 kandidater. 

 

Målgruppa. 

Tilbudet er tilrettelagt for voksne innvandrere med forholdsvis kort botid i Norge, og som har sterk 
motivasjon for å utdanne seg til et yrke innen helsesektoren. Utdanningen er rettet mot personer som 
ikke er i fast arbeid og / eller ikke kan benytte seg av ordinært utdanningstilbud. Søkere bør også ha 
grunnleggende norskkunnskaper (nivå 2). 

Hovedtyngden av kandidater skal være voksne med rett til videregående utdanning. Dette vil også 
utløse voksenrettsmidler / tilskuddsmidler fra fylkeskommunen. Voksne som ikke har rett til 
videregående opplæring gis normalt ikke tilskudd fra fylkeskommunen og vil derfor medføre større 
økonomiske kostnader for kommunene. 

 

Krav til søkerne. 

• Det stilles krav til at den enkelte har bestått grunnskoleopplæring fra sitt hjemland. 

• Oppholdstillatelse. 

• Anbefalt norskkunnskaper på nivå 2 (skriftlig og muntlig) 

 

Konkret om utdanningsløpet. 

Utdanningen gir rett til støtte fra Statens Lånekasse. Utdanningstilbudet går over fire år, med to 
dager skole og tre dager i praksisfeltet pr. uke. Første år har kandidaten status som elev. Fra andre år 
tegnes det lærekontrakt med Frøya / Hitra kommuner. Lærekontrakten går over 3 år. 

Oppfølging fra opplæringskontorene skjer på lik linje med andre lærlinger. En ser for seg en tett 
oppfølging i praksisfeltet i starten. Veilederkompetanse er også svært viktig, og vi ønsker derfor å 
styrke personalets kompetanse i veilederrollen.  Dette er tenkt gjennomført via et samarbeidsprosjekt 
med Nasjonal kompetansetjeneste og kommunene Frøya og Hitra.. Her er også voksenopplæringa v. 
Sør Trøndelag fylkeskommune samarbeidspartnere 



 

Vurdering: 
 

Ved oppstart av et slikt utdanningsløp er det noen sentrale punkter som må avklares. 

1. Finansiering av utdanningsløpet 

2. Antall lærlingeplasser i kommunene 

3. Avlønning av lærlingene 

4. Nok veiledere i praksisfeltet. 

 

Finansiering av utdanningsløpet. 

Utdanningsløpet vil i 2015 ikke medføre økte lønnskostnader (lærlingelønn) for kommunene. 
Avlønning av lærlingene vil være kommunenes finansielle bidrag fra 2016 / 2017.  

Kommunene vil også søke Fylkesmannen om tilskuddsmidler for gjennomføring av et slikt løp. Dette 
gjelder søknad om tilskudd pr. opplæringskandidat, samt kompetanseutvikling av personalet som 
skal være veiledere i praksisfeltet. 

Fylkeskommunen antas å  bidra med et voksenrettstilskudd med kr 400.000,- pr klasse pr år. Første 
året har kandidatene elevstatus, noe som utløser rettigheter i Statens Lånekasse.            I det andre 
året tegner kandidatene lærekontrakt med kommunene, og mottar en prosentandel av 
fagarbeiderlønn. Avlønningen øker gradvis over 3 år.(lærlingens verdiskapning). Ved avlønnig av 
lærlinger er det tatt utgangspunkt i Hovedtariffavtalens § 6.1.3 – med tre års læretid og en øking av 
lærlingelønn hvert halvår. Pr.01.05.15 utgjør årslønn (fagarbeiderlønn)  kr. 319.000,-  

Forslag til avlønning av lærlinger i ”Heffi-modellen”( 1 + 3 år): 

Tabell 1. 

1. halvår - 

2. halvår - 

3. halvår 30 % 

4. halvår 35 % 

5. halvår 40 % 

6. halvår 50 % 

7. halvår 65 % 

8. halvår 80 % 

 

 

Lærlingekostnader for kommunene (eksl. sosiale kostnader): 



Lønnsgrunnlag: Lønn pr. mnd. pr. pers. Lærlingetilskudd: Nettokost. pr. pers. pr. mnd. 6 lærlinger pr. mnd: Kostnad pr. kom. Pr. år (6)

1. halvår 2015 -                         -                                       -                             -                                                     -                                        -                   2015

2. halvår 2016 -                         -                                       -                             -                                                     -                                        

3. halvår (30%) 2016 95 700,00            7 975,00                             2 043,00                   5 932,00                                           35 592,00                            213 552,00     2016

4. halvår (35%) 2017 111 650,00          9 304,17                             2 043,00                   7 261,17                                           43 567,00                            

5. halvår (40%) 2017 127 600,00          10 633,33                           2 043,00                   8 590,33                                           51 542,00                            570 654,00     2017

6. halvår (50%) 2018 159 500,00          13 291,67                           2 043,00                   11 248,67                                        67 492,00                            

7. halvår (65%) 2018 207 350,00          17 279,17                           2 043,00                   15 236,17                                        91 417,00                            953 454,00     2018

8. halvår (80%) 2019 255 200,00          21 266,67                           2 043,00                   19 223,67                                        115 342,00                         692 052,00     2019

2 429 712,00  

Tabell 2. 

Det søkes om tilsagn ift. følgende finansieringbudsjett:  

Lærlingekostnad / -finansiering Skolekostnad: Skolefinansiering: Veiledning: Lærematr.

År Kommuner (12 lærl.) Kommuner (20 lærl.) STFK STFK FMST Eleven

2015 -kr                               - 200 000,00kr        200 000,00kr             25 000,00kr     2 500,00kr     

2016 427 104,00kr                 711 840,00kr                 400 000,00kr        400 000,00kr             50 000,00kr     5 000,00kr     

2017 1 141 308,00kr             1 902 180,00kr             400 000,00kr        400 000,00kr             50 000,00kr     5 000,00kr     

2018 1 906 908,00kr             3 178 180,00kr             400 000,00kr        400 000,00kr             50 000,00kr     5 000,00kr     

2019 1 384 104,00kr             2 306 840,00kr             200 000,00kr        200 000,00kr             25 000,00kr     2 500,00kr     

Sum: 4 859 424,00kr             8 099 040,00kr             1 600 000,00kr     1 600 000,00kr         200 000,00kr   20 000,00kr  

12 lærlinger 20 lærlinger

Sum kostnader - 4 år: 6 679 424,00kr             9 919 040,00kr      

Tabell 3. 

I tilfelle det ikke blir oppstart før januar 2016, forskyves finansieringen tilsvarende 
 

Antall lærlingeplasser i kommunene.  

I 2015 har Frøya totalt 9 lærlingeplasser og 5 av disse tar utdanningsløp innen helsearbeiderfaget. 
Hitra kommune har ikke et tak på antall lærlingeplasser, og har i dag 5 lærlinger innen 
helsearbeiderfaget. 

Utdanningsløpet ”Heffi” vil medføre et økt behov for antall lærlingeplasser i begge kommunene. 
Spørsmålet er da om dette skal gå inn i dagens antall lærlingeplasser, eller om antall kommunale 
lærlingeplasser må økes.  

Rådmannen mener at det er viktig å ta hensyn til og ivareta de elever som går ordinært løp via 
videregående opplæring (ungdommene våre), og som bør være sikret lærlingeplasser i egen 
kommune. En vurderer det derfor slik at det planlagte utdanningstilbudet ikke skal gå på bekostning 

av de lærlingeplasser kommunene har i dag, men at det blir i tillegg til. 

Praksisfeltet i kommunene må også legge til rette for mottak av lærlinger. Med dette menes at 
praksisfeltet legger til rette for mottak av / oppfølging av lærlingene innenfor de ulike 
praksisområdene, at vi har gode veiledere som tar ansvar for opplæring og oppfølging av lærlingene. 

Økte utgifter til «Heffi-programmet» legges inn i økonomiplanperioden for begge kommuner. Det er 
en forutsetning for oppstart at begge kommuner gjør det samme vedtaket. 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: U62 &13  
Arkivsaksnr.: 15/484    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
HØRING- FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE 
SØNDAGSÅPNE BUTIKKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Høringsbrev og notat er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---
forslag-om-endringer-i-helligdagsloven-for-a-tillate-sondagsapne-butikker/id2403951/ 
 
Saksopplysninger:   
 
I denne saken gjennomgår rådmannen forslagene til endring og mulige høringsuttalelser.  
 
Bakgrunn: 
 
Forslaget om å bygge ned reguleringen av butikkers åpningstider på søndag er forankret i 
regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen). Utgangspunktet for forslaget om 
å fjerne påbudet om søndagsstengte butikker er at man anser tilbud og etterspørsel som bedre 
egnet enn lovverket til å regulere butikkers åpningstider. Det pekes også på at endrings-
forslaget gir større likebehandling mellom butikker og bidrar til å forenkle regelverket. 
 
Fakta: 
Bestemmelsene som regulerer butikkers åpningstider finnes i Lov om helligdager og 
helligdagsfred (helligdagsfredloven) som ble vedtatt i 1995 og betydelig revidert i 2003. 
Loven pålegger i § 5 faste utsalgssteder å holde stengt på de helligdager som er listet i § 2, og 
å stenge kl. 16 på jul-, påske- og pinseaften. 
 
Lovens § 5 lister også opp en rekke unntak fra hovedregelen om å holde stengt på helligdager 
og å stenge tidligere på noen dager. De mest sentrale av disse gjelder utsalgssteder som i 
hovedsak selger kiosk- og dagligvarer og har en salgsflate på mindre enn 100 kvm, bensin-
stasjoner med salgsflate mindre enn 150 kvm, hagesentre og det generelle fritaket de tre siste 
søndagene før jul. 



 
I tillegg har fylkesmannen anledning til å bestemme at hele eller deler av en kommune skal 
regnes som et typisk turiststed og dermed få unntak fra hovedregelen for hele eller deler av 
året. Som typisk turiststed kan bare regnes område der salget i de aktuelle periodene 
hovedsakelig skjer til turister. 
 
Helligdagsfredlovens § 5 (både hovedregel og unntaksbestemmelser) gjelder også for 
høytidsdagene 1. og 17. mai. 
 
Forslaget som når er sent på høring omfatter å fjerne den bestemmelsen i Hellig-
dagsfredlovens § 5 som pålegger faste utsalgssteder å holde stengt på søndager.  
 
Pålegget om å holde stengt på øvrige helligdager og høytidsdagene opprettholdes, likeledes 
pålegget om å stenge kl. 16 på jul-, påske- og pinseaften. Unntaksbestemmelsene videreføres 
også, slik at det fortsatt vil være utsalgssteder som har anledning til å holde oppe på hellig- 
og høytidsdager. 
 
Regjeringen har også valgt å høre et annet forslag, hvor beslutningsmyndighet legges til den 
enkelte kommune. Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne få ta stilling til 
om adgangen til søndagsåpent i sin kommune skal utvides i forhold til dagens situasjon. Det 
er en forutsetning at eventuell kommunal reguleringsmyndighet utformes slik at den ikke 
innebærer en innstramming i forhold til dagens rammer. 
 
Forholdet til helligdagsfreden:  
 
Helligdagsfredlovens formål er å verne om det gudstjenstlige liv og den alminnelige fred på 
helligdager og å gi høytiden ro og verdighet. For å ivareta formålet har loven i tillegg til 
åpningstidsbestemmelsene i § 5 et støyforbud i § 3 og et forbud mot offentlige arrangementer 
i § 4. Verken støyforbudet eller forbudet mot offentlige arrangement anses å være til hinder 
for butikkåpent i kirketiden, så lenge salgsvirksomheten ikke direkte forstyrrer gudstjenesten. 
 
Forholdet til arbeidsmiljøloven: Arbeidsmiljøloven åpner blant annet for unntak fra forbudet 
mot søndagsarbeid når det gjelder arbeid i butikker som kan ha åpent etter 
helligdagsfredloven. Det innebærer at ansatte i virksomheter som etter loven kan ha åpent på 
søndager, også kan arbeide på søndager. Dette endres ikke selv om helligdagsfredloven 
endres. 
 
Endringer i helligdagsfredloven, slik at butikker  kan holde søndagsåpent, vil ha som konse-
kvens at disse butikkene også kan benytte seg av søndagsarbeid innenfor de rammene som 
følger av arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver skal imidlertid drøfte behovet for søndagsarbeid 
før det iverksettes, jfr. arbeidsmiljølovens § 10-10. I tillegg de begrensninger for 
søndagsarbeid som følger av arbeidsmiljøloven, vil spørsmålet om hvem som faktisk skal 
utføre søndagsarbeid, bero på den aktuelle arbeidsavtalen og bestemmelsene om dette i en 
eventuell tariffavtale. 
 
Vurdering: 
 
Det finnes en rekke generelle argumenter både for og i mot søndagsåpne butikker. Disse er 
det redegjort for i høringsnotatet fra Kulturdepartementet og blir ikke gjengitt her. 



 
I debatten handler det mye om økt tilgjengelighet og forbrukernes ønsker om å ha frihet til å 
handle når det passer. Norsk varehandel har lang erfaring med blant annet søndagshandel i 
desember måned. At også søndag kan bli en travel handledag er det liten tvil om! 
 
Men det er allerede en svært høy tilgjengelighet med lange åpningstider på hverdager. 
Søndagsåpne butikker vil ha konsekvenser for butikkansatte, butikkenes eiere, kjedene og 
forbrukerne. Ifølge NHO er ansatte i butikkene og fagforeningene generelt negativt innstilt til 
søndagsåpne butikker. 
 
De mener at søndagsåpne butikker ikke vil gi økt omsetning, bare økte kostnader. Deres syn 
er at vårt konsum er allerede høyt og de er av den oppfatning av at vi ikke vil spise enda mer 
mat eller fylle opp klesskapet enda mer selv om butikkene har åpent på søndag. Omsetningen 
vil bare spres over flere timer. 
 
Forbrukerne spriker veldig i sin mening. Mange ønsker at vi selv skal få velge når vi handler. 
Det som ikke har vært synliggjort så mye i denne debatten er om forbrukerne ønsker det selv 
om konsekvensene for butikkene er at de må kompensere for økte kostnader med høyere pris 
på sine varer hvis økning i omsetning ikke skjer.  
 
Når det gjelder lokale forhold vises det til at Frøya ikke er definert som et typisk turiststed 
der det allerede er søndagsåpne butikker. Pr i dag er det flere grendelagsbutikker på Hitra 
som holder søndagsåpent, og den nærmest Frøya er Joker på Dolmøy. Den har åpent mellom 
12 og 13 på søndager. Bakgrunnen for dette er et ønske om å kunne betjene turistnæringen i 
sommerhalvåret og i høytider. 
 
Når det gjelder like konkuransevilkår i regionen vil det kanskje ikke  ha en stor betydning   
om hver enkelt kommune får anledning til å bestemme åpningstider og alle velger 
søndagsåpent. Skulle imidlertid Hitra og/eller Orkanger og Trondheim åpne for søndagsåpne 
butikker og Frøya ikke, vil det sannsynligvis endre folks vaner i forhold til å bruke søndagen 
for å handle på Hitra og ved store kjøpesenter, plantasjen etc utenfor regionen. 
 
Dette vil sannsynligvis vise seg mest hvis  Hitra kommune åpner for søndagsåpne butikker. 
Da må det påregnes en handelslekkasje fra Frøya til Hitra som følge av åpningstidene uten at 
det er mulig å tallfeste dette på nåværende tidspunkt. Spesielt vil dette ramme butikker som 
ikke er dagligvarebutikker. Ved vurderingen bør man legge vekt på de små aktørene og de 
som ikke driver innenfor dagligvarehandelen, de som gir mangfoldet i handelen på Frøya.  
Disse har i dag små marginer og mange har kanskje ikke livets rett hvis konkurranse-
forholdene blir endret for mye. 
 
Siden søndagsåpent ikke medfører at ansatte må jobbe flere timer hver uke, da 
arbeidstidsbestemmelsen sier noe om hvor mye hver enkelt kan jobbe, kunne dette vært en 
mulighet for å få flere i arbeid. Spørsmålet er om det gir trygge arbeidsplasser. Aktører som i 
dag driver med små marginer vil være de som får størst utfordringer i forhold til kostnad og 
omsetning, og kanskje ikke har mulighet for å drive videre med eventuelt økte kostnader men 
ikke økt omsetning. 
 



Ved vurdering av muligheten for søndagsåpne butikker kan det bla nevnes at det vil gi 
kundende større valgfrihet for når de ønsker å handle. Dette vil kanskje være med på å spre 
«handlespresset» utover hele uka slik at presset på fredager og lørdager letter.  
 
I tillegg til NHO er  Virke, LO og fagforeningene mot søndagsåpne butikker. Både ansatte, 
deres familier og næringene vil tape, påstår de. I undersøkelser svarer et flertall av  de spurte 
at de er mot søndagsåpne butikker. De fleste ønsker forskjell på hverdag og helg og mener at 
det ikke er behov for utvidet åpningstid i forhold til det vi har i dag. 
 
De store dagligvarekjedene er også mot søndagsåpne butikker. Til tross for dette har en del 
av disse gjort investeringer for å tilpasse seg dagens regelverk, men ingen på Frøya har gjort 
dette. Vi har derfor pr i dag like konkuransevilkår for de butikkene som eksisterer nå, men de 
store dagligvarekjedene har større mulighet til å tilpasse seg regelverket enn de små har. Hvis 
det åpnes for at alle kan ha søndagsåpent kan det for de små bli snakk om at de ikke tør la 
være å holde åpent på søndager og dette kan være med på å svekke dem og styrke de store. 
 
Skulle det bli åpnet for søndagsåpne butikker vil Rådmannen påpeke viktigheten av at 
butikkene ved en slik ordning får klare rammebetingelser for sin drift, og at det må legges 
begrensninger på hvor ofte kommunene kan endre åpningstidsbestemmelsene. 
 
Konklusjon: 
 
Følgende høringssvar anses som mulige: 
 
Alt.1:  
Frøya kommune støtter regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som åpner for 
søndagsåpne butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015. 
 
Alt. 2:  
Frøya kommune støtter ikke regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som 
åpner for søndagsåpne butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015. 
 
Alt.3:  
Frøya kommune støtter ikke regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som 
åpner for søndagsåpne butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015. 
 
Blir det vedtak om søndagsåpne butikker ønsker Frøya kommune at ansvaret for å bestemme 
utvidet åpningstid for utsalgssteder i henhold til § 5 i helligdagsfredloven overføres til 
kommunene. 
 
Saken legges frem fra Rådmann uten innstilling. 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kirsten R. Antonsen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/708    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Administrasjonsutvalget 

Kommunestyret 

 

 

ARBEIDSGIVERSTRATEGI 2015 - 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar vedlagte arbeidsgiverstrategi 2015 – 2020 

m/implementeringsplan.  

Planen gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 

 

 

Vedlegg: 
 

Frøya kommune arbeidsgiverstrategi 2015 – 2020  

Frøya kommunes arbeidsgiverstrategi 2015 – 2020 (kortversjon) 

Implementeringsplan 

Høringsuttalelse fra Forum helse, datert 08.06.15 

Høringsuttalelse fra Torny Sørlie, datert 04.06.15 

 

Saksopplysninger:   
 

Arbeidet med ny arbeidsgiverstrategi startet allerede i 2010.  Visjoner og mål er endret etter 

denne tid. Formannskapet behandlet arbeidsgiverstrategien i sak 46/12 den 19.03.13 og 

gjorde følgende vedtak: 

Saken sendes tilbake til prosjektgruppen hvor de politiske signalene tas inn til drøfting. 

Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe inntil saken fremmes for kommunestyret. 

Helge Borgen ønsker å gå ut av prosjektgruppen. Arvid Hammenrnes går inn istedet for han. 

 

I forbindelse med at rådmannen startet prosjektet Administrativ utvikling i Frøya kommune, 

jfr. sak 14/52 i Kommunestyret den 22.05.14, ble det satt ned ei ny gruppe som skulle jobbe 

med arbeidsgiverstrategi 2015 – 2020. 

 

 

 

 

 

Gruppa har bestått av: 



Hovedtillitsvalgt Ann Katrin Silset 

Virksomhetsleder Elin Reppe 

Tilflyttingssjef Hjørdis Smalø 

Seniorrådgiver Knut Arne Strømøy 

Personalsjef Kirsten R. Antonsen 

Gruppa startet med sitt første møte den 25.09.2014. 

 

Gruppa har tatt visjonen Kraft og mangfold inn i dokumentet. Det samme når det gjelder våre 

verdier. Har skrevet litt om virkeområder, mål strategier og prioriterte innsatsområder. 

 

Hovedmål: Frøya kommune skal være en profesjonell og kvalitetsbevisst leverandør av 

tjenester og forvalter av fellesgoder. 

 

I inneværende planperiode er ledelse, medarbeiderskap, identitet og omdømme samt det å 

beholde og rekruttere arbeidskraft prioriterte arbeidsområder i Frøya kommune. Her har 

gruppa fått innspill på lederprinsipper vedtatt i lederforum, samt at gruppa også har sett på 

samfunnsplanen. Dette for at mål og verdier skal ha samme utgangspunkt som 

samfunnsplanen. 

 

Den daglige gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken skal skje i samarbeid med 

medarbeiderne og fagforeningene og skal innrettes i tråd med sentrale, lokale avtaler og 

vedtak. 

 

Etter at dokumentene ble sendt ut på høring, har gruppa mottatt 2 høringsuttaleslser. En fra 

Forum helse og en fra Torny Sørlie. 

 

Høringsuttalelse fra Forum helse: 

1. Her mener vi at dette allerede ligger i dokumentet side 9, 2. avsnitt under beholde 

arbeidskraft. 

2. Her har vi lagt til /endret en setning i dokumentet, markert med rødt. «…Frøya 

kommune, og kompetansen til ansatte må følge brukernes behov – der disse er» 

3. Dette punktet mener vi blir ivaretatt under arbeidsgivers styringsrett side 9. 

 

Høringsuttalelse fra Torny Sørlie: 

Her har vi tatt inn en ny setning side 9 i dokumentet, mrk med rød skrift. «I denne planen vil 

lærlinger ha en sentral plass.» 

 

Har også lagt til et punkt i kortversjonen under beholde og rekruttere arbeidskraft: «Ha fokus 

på lærlingeordningen» (markert med rød skrift) 

 

Her vil vi peke på at vi holder på med en gjennomgang av lærlingeordningen i dag. Vi skal 

også starte arbeidet med en strategisk kompetanseplan. Vi mener at disse punktene som 

Torny Sørli i tillegg påpeker, vil komme inn i disse dokumentene. 

   

 

For at arbeidsgiverstrategien skal være leservennlig har gruppa også laget en kortversjon. Her 

er de viktigste punktene trukket fram. 

 

Begge versjonene vil bli lagt ut i Kvalitetslosen etter endelig vedtak i Kommunestyret. 



 

Vurdering: 
 

Administrasjonen i Frøya kommune anbefaler at dokumentene blir vedtatt. Dette er et viktig 

dokument for arbeidsgiver og ansatt. Det er viktig at alle får en felles forståelse for 

kommunens visjon, verdier og mål. 

 

 

 

 











































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 600 &85  

Arkivsaksnr.: 15/785    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ENDRING AV SELSKAPSAVTALE - INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG 

IKS  
 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune godkjenner den nye selkskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag 

IKS for 2016.  

 

 

Vedlegg: 
Brev fra IKA Trøndelag IKS om endring av selskapsavtale datert 20.05.2015 

Selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS 2016 med endringer 

 

 

Saksopplysninger:   
Frøya kommune har avtale med IKA Trøndelag IKS om arkivtjeneste. Interkommunalt Arkiv 

Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i Lov om 

interkommunale selskap av 29.januar 1999. Fylkeskommunene, kommuner i Nord- og Sør-

Trøndelag, interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet. Selskapets 

firma er IKA Trøndelag IKS. 

 

I brev fra IKA Trøndelag IKS datert 20.05.2015 (vedlagt) opplyses følgende: 

 

På representasjonsmøtet i IKA Trøndelag IKS 10.april 2015 ble eierkommunene i sak 

12/2015, orientert om at Trondheim kommune etter vedtak i bystyret for Trondheim 

kommune (bystyresak 135/14), sier opp sitt deleierforhold i Interkommunalt arkiv Trøndelag 

IKS med virkning fra 01.01.2016. 

 

Endringer som er gjort i ny selskapsavtaler er at Trondheim kommune er tatt bort fra listen 

over eierkommuner og at eierandelen for den enkelte eier vil øke noe. 

 

Videre i brev fra IKA Trøndelag står det følgende: Eierandelen som fremkommer etter 

Trondheim kommunes uttreden av selskapet vil bety at eierandelen for den enkelte eier vil 

øke noe. Dette vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige 

eiertilskuddet/driftstilskuddet (jfr selskapsavtalen §5) eller eiernes stemme i 

representantskapet (jfr selskapsavtalens § 9, siste ledd). 

 



I følge selskapsavtalens § 25 er kommunstyret/fylkestinget selv som må vedta avtalen.  

 

Endringer av selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere (eiere).  

 

Vurdering: 
Selskapsavtalen som følger vedlagt er oppdatert i tråd med styrets vedtak om endringer 

behandlet i styremøte 19.mai 2015, sak 22/2015. 

I følge IKA Trøndelag er det ikke lagt opp til endring av eierbetalingen for 2015, dvs 

eierbetalingen opprettholdes på 2014 nivå. Ingen justering for kommunal deflator, dvs en reel 

nedgang i betalingen for 2015. Eiertilskuddet reguleres hvert år og fastsettes av 

representantskapet. 

Eiertilskuddet for 2016 er basert på nåværende ordning minus tilskuddet fra Trondheim 

kommune, men med påslag av kommune deflator (stipulert til 3%). 

 

Det er ingen andre endringer i selskapsavtalen. 

 

 

 

 

 

























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 15/413    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

SØKNAD OM ENDRING AV SKJENKE- SERVERINGSAREAL UTENDØRS  
 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommunestyre godkjenner at Hotell Frøya AS får utvidet sin eksisterende serverings- 

og skjenkebevilling til også å gjelde det nye uteområdet, jfr tegning og bilder. 

Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin med skjenketid fra 

Uteområdets skjenketid: 08.00 – 01.00. 

Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.06.2020 

Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i lov 

om omsetning av alkoholholdig drikk og bestemmelser gitt i medhold til denne, til en hver 

tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte. 

 

 

 

Vedlegg: 
 

Søknad. 

Uttalelse fra Politiet 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Hotell Frøya har opparbeidet et flott uteområde/grøntområde i sentrum som de ønsker at 

gjestene sine kan få benytte også til og nyte god mat og drikke på. Uteområdet er tydelig 

merket og har forbindelse med restauranten inne i hotellet. Sosialtjenesten og Politiet har 

intet å utsette på bevillingen som omsøkt. Politiet ønsker at vi vurderer hvorvidt det skal 

legges restriksjoner for skjenkebevillingen sett i sammenheng med ro og orden i 

sentrumsområdet nattestid.  

 

 

Vurdering: 
 

Det anbefales at Frøya kommunestyre godkjenner at Hotell Frøya AS gis endring av 

Serverings- og skjenkebevilling av øl, rusbrus, vin og brennevin på det nye uteområdet som 

omsøkt, jfr tegning og bilder. Skjenkebevillingen for uteområdet gjelder fra 08.00 til 01.00 



for alkoholholdig drikke under 22 volumprosent og fra 13.00 – 01.00 for annen 

alkoholholdig drikke.  

Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.06.2020 

 

Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i lov 

om omsetning av alkoholholdig drikk og bestemmelser gitt i medhold til denne, til en hver 

tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte. 

 

 

 













 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 15/691    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 
 

 

SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING (KF-123) SØKNAD 
 
 

Forslag til vedtak: 
1. Havna kafe innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 
 
2. Havna kafe 7284 Mausund, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin. 
 
3. Bevillingen gjelder inne i kafeen samt uteservering på tydelig avgrenset område jf. 

tegninger. 
 
4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak 18.06.15. 
 
5. Skjenketiden: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 09.00 – 21.00 
                              Fredag, lørdag og søndag 09.00 – 24.00. 
 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 
 

6.   Anne Sofie Botnan f. 21.02.72 godkjennes som skjenkestyrer.  
  Arild Trygve Nordvik f. 03.11.66 godkjennes som stedfortreder.  
  Botnan har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven, det samme må Nordvik 
  innen utgangen av august 2015. 
 

7. Arild Trygve Nordvik må levere skatteattest innen utgangen august 2015. 
 
Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.06.2020 
 
 
 

Vedlegg: 
 
Søknader med tegninger. 
 
Øvrige dokumenter ikke vedlagt. 
 

Saksopplysninger:   



 
Havna kafe ved Anne Sofie Botnan søker om serverings- og skjenkebevilling. Selskapet 
Havna kafe ble stiftet i 2014 og rehabiliterer det gamle posthuset på Mausund hvor kaffen 
skal drives. 
 
Anne Sofie Botnan, som søker om godkjenning som styrer, har bestått kunnskapsprøven for 
alkoholloven. 
 
I hht til serveringsloven, som trådte i kraft 01.01.98, skal driver ha avlagt og bestått 
etablererprøve. Anne Sofie Botnan har avlagt og bestått etablererprøven. 
 
Serveringsoven sier følgende:  
 
§3 skal ”den som vil gjøre næring av å drive serveringssted” ha serveringsbevilling gitt av 

kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i §§4 til 6, jfr.§ 7, er oppfylt, og det ikke 

foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. 

Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det 

serveringsted som er nevnt i bevillingen.”  

 

§4 Daglig leder 

”Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av 

serveringssteder. Daglig leder må være myndig.” 

 

§5 Krav om etablererprøve 

”Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve.” unntak fra loven 

gjelder de som var etablert før loven tredde i kraft. 

 

§6 Krav til vandel 

”Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, 

må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og 

avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag 

av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått 

lovbrudd i henhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av 

serveringssted.” 

 
En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 
 
Politiet har ingen anmerkninger i sin uttalelse. Skatteattest er levert uten anmerkninger. Det 
er imidlertid ikke levert skatteattester for stedfortreder. 

 
 
 

Vurdering: 
 
På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, og så fremt det ikke 
framkommer opplysninger i skatteattestene som er til hinder for godkjenning, finner Frøya 
kommune å kunne tilrå at serverings- og skjenkebevilling innvilges, under følgende 
forutsetninger: 
 



1. Anne Sofie Botnan må avlegge og bestå etablererprøven innen utgangen av august 
2015. 
 

2. Arild Trygve Nordvik må avlegge og bese kunnskapsprøven for alkohol samt levere 
skatteattest innen utgangen august 2015. 

 
Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.06.2020 
 
 
 



























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/793    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2015  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommunestyre vedtar flg. møteplan for Formannskapet og Kommunestyret, 
for 2. halvår 2014: 
 
Utvalg August September Oktober November Desember 
KST onsdag   26.08. 24.09. 15.10. 05.11. og 26.11. 10.12. 
FSK 11.08. og 25.08. 15.09. 06.10. og 20.10. 17.11. og 18.11. 01.12. 
 

• Kommunestyremøte 15.oktober: Nåværende kommunestyre takker av og nytt 
kommunestyre konstitueres. 

• Budsjettmøte formannskapet  tirsdag 17. og onsdag 18. november. 
• Budsjettmøte kommunestyret torsdag 10. desember. 
 

*1)   Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl. 10.00  
*2)   Formannskapets møter 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. 
 

 

Vedlegg: 
 

Ingen. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/882    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/883    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
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