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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.03.2013  
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Protokoll fra møte 19.03.13. godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 19.03.13. 
 



Saknr: 52/13 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
09.04.2013 

Arkivsaksnr: 
10/532 

Sak nr: 
52/13 

Saksbehandler: 
Kirsten R. Antonsen 

Arkivkode: 
434  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
52/13 Formannskapet 09.04.2013 
 
 
DELTAGELSE I KYSTTRAINEE  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune viderefører medlemsavtalen for den regionale traineeordningen KystTrainee, nå som en 
frittstående forening. 
Medlemskontigenten belastes post 11950.1101.120, kontigenter. 
 
Vedlegg: 
 
Notat vedr. videreføring av KystTrainee 
Forslag til vedtekter for KystTrainee 
Økonomirapport pr. oktober 2012 
Notat fra medlemsmøte 05.02.13 
 
Saksopplysninger:   
 
Etter som prosjektet med KystTrainee har en prosjektslutt i mai 2013 ønsker medlemmene å videreføre 
ordningen, men i en annen selskapsform. Traineeordningen ble opprettet med Kysten er klar som prosjekteier. 
Bakgrunn for at ordningen kom i gang er at næringslivet etterspurte ny kompetanse og høyt utdannede 
mennesker og savnet økt fokus på utvikling og nyskapning i lokalt næringsliv. Traineeordning omfattet 
rekruttering og kompetanseutvikling. 
 
Målsetting for ordningen var: 

• Trekke ungdom med høyere utdannelse til Kysten er klar regionen 
• Synliggjøre spennende jobbmuligheter for nyutdannede, konkurrere med større firma i mer sentrale 

strøk 
• Skape gode relasjoner mellom traineene og mellom trainee og bedrift 
• Gjøre traineene kjent med næringslivet slik at de opparbeider et bredt nettverk 
• Skape grunnlag for videre yrkeskarriere og kompetanseutvikling i regionen, og kanskje fast 

tilflytting/etablering 
• Bidra til at det etableres nettverk mellom bedriftene som deltar 
• Gi unge en enestående mulighet til å bygge opp nettverk i en region med uttallige muligheter 
• Traineeprogrammet skal underbygge næringsvekst 

 
Medlemsbedriftene/kommunene ønsker å videreføre traineeordningen men i en annen selskapsform - som en 
frittstående forening og medlemsorganisasjon. Formålet er at KystTrainee skal bidra til å skaffe etterspurt 
kompetanse til medlemmene i Kystregionen i Sør- Trøndelag, og gjennom ordningen synliggjøre at det finnes 
spennende jobbmuligheter i regionen. 
Tidligere har kontigenten til KystTraineeordningen vært på kr. 30.000 pr. år. Dette er forespeilet videreført, men 
fastsettes endelig på stiftelsesmøte 09.04.13. 
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KystTrainee har 15 medlemsbedrifter pr. 01.01.13, derav 8 kommuner + fylkeskommunen. I tillegg kommer 
Snillfjord kommune som ønsker å bli medlem. De har også 8 samarbeidspartnere som de benytter seg av pr. 
01.01.13. 
Traineeordningen har pr. i dag 15 traineer, hvorav 3 i Frøya kommune. Det er fysioterapeut, ergoterapeut og 
lærer. 
 
Vurdering: 
 
Frøya kommune har i dag problemer med å rekruttere personer med faglig kompetanse. Dette gjelder blant annet 
sykepleiere, lærere og førskolelærere. Vi har nettopp hatt utlysning av lærerstillinger/førskolelærere i Frøya 
kommune. Her var det veldig få søkere. 
 
KystTrainee er viktig i forhold til kompetanse/rekruttering. Fram til 2025 skal minst 1000 årsverk «skiftes» ut i 
forhold til alder (i medlemskommunene) – da tenker man at alle jobber til de er 67 år. 
 
Denne ordningen er for Frøya kommune et langsiktig rekrutteringstiltak, og skal gi oss tilgang på nødvendig og 
kompetent arbeidskraft. 
 
Frøya kommune ser mange muligheter i forbindelse med denne ordningen. 

- tilgang til oppdatert kompetanse og leveringsdyktig arbeidskraft 
- når ut til talentene som normalt foretrekker fristende tilbud i storbyene 
- får tilgang til en stor søkermasse, nasjonal utlysning 
- kompetanseutvikling i bedriften 
- merkevarebygging 
- får egen traineeordning uten for stor kostnad 
-  

Ved å delta i et slikt prosjekt bidrar en som samfunnsaktør, profilerer regionen som en attraktiv arbeidsregion for 
unge. Frøya kommune får også et utvidet nettverk mot øvrige bedrifter som deltar i ordningen. 
 
Ut i fra dette anbefaler administrasjonen at Frøya kommune viderefører sitt medlemskap i traineeordningen 
Kysttrainee. 
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FRØYA KOMMUNALE NÆRINGSFOND - ÅRSRAPPORT FOR 2012 OG TILSAGN FOR 2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner ”Årsrapport for Frøya kommunale næringsfond – 2012”. 
 
Vedlegg: 
 
1. Årsrapport for Frøya kommunale næringsfond – 2012. 
2. Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune; Regionale utviklingsmidler 2013 – tilsagn kommunale 

næringsfond.  
3. KSTsaknr 51/12; Utskrift av protokoll.  
 
Saksopplysninger:   
 
Bruken av midlene i det kommunale næringsfondet skal hvert år rapporteres inn til fylkeskommunen. Tidligere 
år har dette i stor grad blitt gjort gjennom rapporteringsprogrammet RAPP 13.50, samt en politisk behandling 
der bruken av midlene samt saldo for næringsfondets midler ved utgangen av året har blitt gjennomgått.  
 
Det rapporteringsprogrammet som har blitt benyttet i de siste årene (RAPP 13.50) ble i løpet av høsten 2012 
erstattet med et webbasert system kalt RF 13.50. Da dette er et helt nytt rapporteringssystem erfarer vi sammen 
med flere andre kommuner og fylkeskommunen at det tar tid å sette seg inn i et nytt rapporteringsverktøy. I 
tillegg hersker det fortsatt noen uklarheter til dette nye systemet, i forhold til å få den hele og fulle oversikten 
over disponible midler til enhver tid. Utfordringen i dette gjelder hovedsakelig at ubenyttede tilsagn fra tidligere 
år skal tilbakeføres til fondet. Som følge av dette har fylkeskommunen gått med på at rapporteringen for 2012, 
bare tar hensyn til tildelingen for 2012 samt de innvilgede tilsagn for 2012.    
 
Årsrapport 
Kommunal- og regionaldepartementet krever at kommunene for året 2012 rapporterer ved hjelp av 
rapporteringssystemet RF13.50 eller RAPP13.50, som begge er utviklet av SPINE AS. Fristen for dette var 
1.2.2013. 
 
Nytt av året er at fylkeskommunen har satt krav til hvilke momenter som skal være med i årsrapporten, gjeldende 
fra rapporteringsåret 2012. Det foreligger ingen fastsatt mal eller skjema for årsrapporten, men følgende 
momenter skal være med: 

• Kortfattet beskrivelse 
o Om kommunens næringsliv. 
o Om kommunens arbeid med næringsutvikling, inkl. ressursbruk/ organisering. 
o Evt. andre finansieringsordninger/ fond som kommunen forvalter. Kort om bruken av midlene 

siste år og saldo pr 31.12. 
 

• Vurderinger 
o Innvilgede prosjektsøknader opp mot mål, strategier og tiltak i kommunens næringsplan. 
o Fremtidige utfordringer. 
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• Vedlegg 
o Tilsagnsoversikt m/ beløp. 
o Ramme-/ saldo oversikt.  

 
Rapporten skal behandles i i formannskap evt. kommunestyre før den oversendes Sør-Trøndelag fylkeskommune 
innen 1.3.2013.  
 
Det er utarbeidet en årsrapport på bakgrunn av dette oppsettet, som er å finne i vedlegg 1.  
 
Regionale utviklingsmidler 2013 – tilsagn til kommunalt næringsfond 
For 2013 har Frøya kommune fått tilsagn om kr. 770 000,- til det kommunale næringsfondet. Dette er en økning 
på kr. 70 000,- fra år 2012. Beløpet vil bli utbetalt etter at fylkeskommunen har godkjent en årsrapport for 
bruken av midlene i 2012 som er behandlet og godkjent politisk i Frøya kommune.  
 
Tilsagnsbrevet fra Fylkeskommunen beskriver også kriterier og satsningsområder for bruken av midlene i 2013. 
Se vedlegg 2.  
 
Vurdering: 
 
Det ble sendt inn rapport til Kommunal- og regionaldepartementet ved hjelp av rapporteringssystemet RF13.50, 
innen fristen. Rådmannen har også oversendt en foreløpig årsrapport til fylkeskommunen, for å etterkomme 
fristen som var satt til 1.3.2013. Etter avtale med fylkeskommunen vil den endelige politisk godkjente 
årsrapporten bli ettersendt, så fort denne foreligger. Rådmannen legger med dette fram ”Årsrapport for Frøya 
kommunale næringsfond – 2012” for formannskapet til godkjenning.  
 
Like før jul i 2012 ble det avdekket at Frøya kommune ikke hadde fått overført tilsagnene for årene 2010, 2011 
og 2012 fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dette er det nå ordnet opp i. Viktig å presisere at dette ikke har hatt 
noen innvirkning i forhold til behandling av søknader.  
 
Når det gjelder regnskapsmessig saldo for næringsfondet per 31.12.2012 er denne på ca. kr. 1 928 437,-. Det er 
dermed godt med midler i næringsfondet. Adderer vi årets tilsagnsbeløp til denne saldoen, har næringsfondet ca. 
kroner 2 700 000,- disponibelt for 2013.    
 
I april 2012 behandlet både formannskapet og kommunestyret kriterier og satsningsområder for Frøya 
kommunale næringsfond. Disse er å finne i vedlegg 3. Dersom formannskapet ønsker å foreta en ny vurdering av 
disse kriteriene og satsningsområdene for inneværende år, må dette meddeles rådmannen som vil forberede sak 
på dette ved en senere anledning.    
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERERPROGRAM FOR HITRA OG FRØYA  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Trøndersk Kystkompetanse AS, org.nr. 990507627, innvilges tilskudd fra Næringsfondet i Frøya 

kommune med inntil kr. 100 000 for dekning av utgifter i forbindelse med gjennomføring av 
Etablererprogrammet for Hitra og Frøya. Det er en forutsetning for tilskudd fra Frøya kommune, 
og for gjennomføringen av prosjektet, at Hitra kommune bevilger et tilsvarende beløp. 

2. Tilskuddet er gyldig til 10. april 2014. 
3. Utbetaling skjer forskuddsvis med 50 % i starten av prosjektet, og 50 % ved avsluttet prosjekt. 
 
Vedlegg: 
 
1. Søknad om støtte fra Trøndersk Kystkompetanse AS, datert 1.2.2013. 
2. Tilskuddsbrev fra Innovasjon Norge til Trøndersk Kystkompetanse, datert 30.1.2013. 
 
Saksopplysninger:   
 
Den regionale næringshagen Trøndersk Kystkompetanse AS (TKK) søker om et tilskudd på kr. 100 000,- fra 
næringsfondet i Frøya kommune til gjennomføring av Etablererprogram for Hitra og Frøya. Dette er et 
interkommunalt prosjekt for næringsutvikling gjennom etablerertrening og oppfølging. En tilsvarende søknad er 
sendt til Hitra kommune. Innovasjon Norge har bevilget kr. 550 000,- til prosjektet (se vedlegg 2). 
 
Etableringsprogrammet er planlagt som et årlig program der vi skal hjelpe etablerere å starte lønnsomme 
bedrifter. Det er planer om å starte programmet med minimum 10 deltagere, 5 fra Hitra og 5 fra Frøya. 
Programmet skal gjennomføres i samarbeid med Leiv Eriksson Nyskaping (LEN) i Trondheim. Det legges vekt 
på at programmet må stimulere kreativitet, ideutvikling og iverksetting og må derfor ikke bli for teoretisk. Det 
tas sikte på to programperioder, en på tre måneder og en på ni måneder. Rekruttering til programmet starter 
umiddelbart når finansiering er i orden. 
 
Etableringtreningen gjennomføres som weekend seminarer (fredag – lørdag). Deltagerne får kontorplass i et 
veksthus, for Frøya planlagt i Næringsparken på Nesset, med kontinuerlig oppfølging av deltakerne med 
instruktør og mentor. Etter programperioden flytter etablererne med sin bedrift over i andre egnede lokaler for å 
gi plass til neste års etablererprogram.  
 
Kostnadsbudsjettet for prosjektet 1. år:  
Personalutgifter til kursleder   kr.  565 000,- 
Andre utgifter, kursmateriell   kr.  128 000,- 
Veiledning og konsulentutgifter   kr.  154 000,- 
Personalutgifter til kursdeltakerne   kr.  461 000,- 
Sum      kr.            1 308 000,- 
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Finansieringsbudsjett: 
Innovasjon Norge     kr.  550 000,- 
Deltagere/ eget arbeid    kr.  461 000,- 
Frøya kommune/ eget arbeid   kr.    39 366,- 
Hitra kommune/ eget arbeid   kr.    57 084,- 
Frøya kommune/ kontant innsats   kr.  100 000,- 
Hitra kommune/ kontant innsats   kr.  100 000,- 
Sum      kr.            1 307 450,- 
 
For nærmere informasjon henvises det til vedlegg til søknaden; ”Prosjektplan for Etablererprogram for Hitra og 
Frøya”. 
 
Vurdering: 
 
Telemarksforsknings rapport fra 2012 (TF-rapport nr 303, 2012) rangerer Frøya kommune som en av de mest 
sårbare kommunene i Norge, av hensyn til næringsmessig sårbarhet. Det er derfor viktig at vi legger til rette slik 
at personer med gründer-ideer får hjelp og bistand til å etablere nye bedrifter, gjerne innen bransjer som fra før 
av ikke er representert her. Det er spesielt viktig å motivere ungdom til å starte bedrifter som kan gi lønnsomme 
arbeidsplasser for dem selv og for andre. Dette er bakgrunnen for at Hitra og Frøya kommuner sammen med 
TKK har tatt et initiativ overfor Innovasjon Norge for å få i gang dette prosjektet. Dette tiltaket kan også bidra til 
å å skaffe nr. 2 – jobber i vår region. 
 
I KRD sine retningslinjer for Kapittel 551, post 60, ”Tilskot til kommunar for regional utvikling”, delegert til 
kommunene, står det under Del 1, punkt 5 at det kan gis støtte til kommunale prosjekter i distriktspolitisk 
virkeområde som IV som tilrettelegger for blant annet næringsvirksomhet. Rådmannen ser dette som et meget 
viktig prosjekt som bør prioriteres. Etablererprogrammet for Hitra og Frøya er et godt eksempel på 
interkommunalt samarbeid. At Innovasjon Norge har innvilget hele kr. 550.000 til dette formålet er en god 
indikasjon på at vi satser riktig. 
 
TKK ønsker at utbetaling av tilskudd skjer ved at 50 % utbetales forskuddsvis i starten av prosjektet, og 50 % 
ved avsluttet prosjekt. Vanlig praksis for utbetaling av innvilget tilskudd er at det gjøres etterskuddsvis på 
bakgrunn av kopi av kvitteringer, eller godkjent regnskap. I og med at dette er et interkommunalt samarbeid, og 
at Hitra kommune har valgt å utbetale sin del av tilskuddet på denne måten, mener rådmannen at Frøya 
kommune her bør gjøre et lite unntak i forhold til normal praksis. 
 
I forhold til de gjeldende satsningsområder for næringsfondet er prosjektet vurdert til å komme innenfor 
følgende satsningsområder: 

• Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 
• Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplana: 

Strategisk Næringsplan for Frøya kommune er så langt ikke vedtatt. I ”Handlingsplan 2012 – 2016” 
finner vi følgende tiltak: 4.23 Intensivere entreprenørskaps holdninger ”Gründerskole” Omsøkte 
prosjekt vurderes til å komme innenfor dette tiltaket.  

 
Rådmannen innstiller på at søknaden fra TKK AS innvilges som omsøkt. 
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VERTSKOMMUNEAVTALER OM HELSESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN - OPPNEVNING 
AV VARAMEDLEMMER TIL DEN FELLES KOMMUNALE NEMNDA  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune oppnevner følgende varamedlemmer i rekkefølge: 
 
1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger: 
 
Komunestyret oppnevnte i møte 25.10.12 følgende medlemmer til den felles kommunale nemnda:  
 
Ordfører Berit Flåmo og varaordfører Martin Nilsen. 
 
De aller fleste kommunene har valgt varamedlemmer til nemnda og Frøya er derfor bedt om å velge 
varamedlemmer. 
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
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KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPREISNING  
 
 
Saken blir utdelt i møte. 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 13/404    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.03.2013  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 19.03.13. godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 19.03.13. 
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Fra og med sak:  42/13 
Til og med sak:  49/13 
 
Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 

 
Ap/Høyre: 

 Berit Flåmo, ordfører 
Martin Nilsen, varaordfører   
Kristin Reppe Storø 
Helge Borgen 

Frp/Sp: 
Hallgeir Bremnes  
Vivian Dolen Sørdal 
 

Venstre: 
Arvid Hammernes 
 
 

 
Faste representanter med forfall: 
 
Ap/Høyre: 
Kristin Reppe Storø 

Frp/Sp: 
Vivian Dolen Sørdal 
 

 

 
Vararepresentanter som møtte: 
 
Ap/Høyre: 
Frode Reppe 

Frp/Sp: 
Ingen. 
 

 

 
Merknader: 
 
1. Innkalling til møte og saksliste samt tilleggssak 49/13 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Underskrift: 
 
 
 

Berit Flåmo Frode Reppe 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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 AVTALE OM LEIE OG GJENKJØP AV SKOLELOKALER - NORDSKAG 
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46/13 12/1665   
 ARBEIDSGIVERPOLITIKKEN VÅR MOT 2020  

 
47/13 13/307   
 SØKNAD OM SØNDAGSÅPNE BUTIKKER UNDER FRØYADAGAN 30.05 - 02.06.13  

 
48/13 13/342   
 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 
49/13 10/22   
 UTBEDRING AV SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN - FINANSIERING AV 

TILLEGGSKOSTNADER  
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42/13  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.03.2013  
 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte 11.03.13 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 11.03.13 godkjennes som framlagt. 
 
  
43/13  
FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. KUNSTNERISK UTSMYKKING  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune ber rådmann gå i dialog med STFK for en forankret skisse/ utkast til utsmykning, samt 
totalkostnader. 
Frøya kommune skal ha to representanter i komiteen. 
 
Forslag og kostnader legges frem for politisk orientering. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 19.03.13: 
 
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 
Frøya kommune ber rådmann gå i dialog med STFK for en forankret skisse/ utkast til utsmykning, samt 
totalkostnader. 
Frøya kommune skal ha to representanter i komiteen. 
 
Forslag og kostnader legges frem for politisk orientering. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Mer enn 4/5 av prosjektkostnadene for Frøya kultur-og kompetansesenter dekkes av FK. Formannskapet i Frøya 
kommune finner det ikke rimelig at prosjektbudsjettet for FKK skal belastes med 1% av byggekostnadene til 
kunstnerisk utsmykning iht. generelle retningslinjer hos STFK. Formannskapet mener at pga. merkostnader i 
prosjektet er det viktig å prioritere tiltak knyttet til byggets funksjonalitet. Formannskapet ber derfor rådmannen 
ta kontakt med STFK for å drøfte rammene for kunstnerisk utsmykning og en vesentlig reduksjon i den 
budsjetterte sum til formålet. 
 
Formannskapet vil videre gi uttrykk for at den kunstneriske utsmykningen i prosjektet bør ha en lokal forankring. 
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44/13  
KJØPEKONTRAKTER - TOMT TIL VIDEREGÅENDE SKOLE/KULTURHUS SAK 1600-2012-0014 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommunestyre godkjenner de fremlagte avtaleforslag om erverv av eiendommer og rettigheter fra 
henholdsvis Gnr. 21, bnr. 5, Gnr. 21, bnr 211 og 212 og Gnr. 21, bnr. 25, i forbindelse med tomteerverv 
for bygging av ny videregående skole og kulturhus. 
 
Utgiftene dekkes ved bruk av budsjettmidler avsatt til innløsning Sistranda sentrum. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 19.03.13: 
 
Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet: 

 
”Utgiftene dekkes ved bruk av budsjettmidler avsatt til innløsning Sistranda sentrum.” 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommunestyre godkjenner de fremlagte avtaleforslag om erverv av eiendommer og rettigheter fra 
henholdsvis Gnr. 21, bnr. 5, Gnr. 21, bnr 211 og 212 og Gnr. 21, bnr. 25, i forbindelse med tomteerverv for 
bygging av ny videregående skole og kulturhus. 
 
  
45/13  
AVTALE OM LEIE OG GJENKJØP AV SKOLELOKALER - NORDSKAG OPPVEKSTSENTER  
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes for nærmere utredning. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 19.03.13: 
 
Repr. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil da han som tjenestemann har deltatt i forarbeidet til saken. 
 
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 
”Saken utsettes for nærmere utredning.” 
 
Innstilling: 
 
Saken fremlegges uten innstilling. 
 
  
46/13  
ARBEIDSGIVERPOLITIKKEN VÅR MOT 2020  
 
 
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. 
 
Enstemmig 
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Formannskapets behandling i møte 19.03.13: 
 
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 
”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.” 
 
Kommunestyrets behandling i møte 28.02.13: 
 
Saken sendes til formannskapet. Det er viktig at også formannskapet ser på hvordan arbeidsgiverpolitikken skal 
være.  Arbeidsgiverpolitikken vår mot 2020 blir med som grunnlag for formannskapets behandling. Deretter 
oversendes formannskapets betraktninger til administrasjonsutvalget for ny behandling der. 
 
Enstemmig 
 
  
47/13  
SØKNAD OM SØNDAGSÅPNE BUTIKKER UNDER FRØYADAGAN 30.05 - 02.06.13  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya formannskap tilrår at Frøya Handelstand får tillatelse til å holde søndagsåpent 2. juni 2013 fra kl. 
13.00 til kl. 16.00 i forbindelse med gjennomføring av Frøyadagan.  
 
Tilrådingen oversendes Fylkesmannen til avgjørelse. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya formannskap tilrår at Frøya Handelstand får tillatelse til å holde søndagsåpent 2. juni 2013 fra kl. 13.00 til 
kl. 16.00 i forbindelse med gjennomføring av Frøyadagan.  
 
Tilrådingen oversendes Fylkesmannen til avgjørelse. 
 
  
48/13  
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Repr. Frode Reppe har sendt flg. e-post til ordføreren: 

Hovedutvalget for Forvaltning fikk i siste møte en orientering vedrørende salg av boliger tilhørende Frøya 
kommune. I denne forbindelse spurte jeg spesielt om Rabbenbryggen, og hvilke klausuler som tilligger 
eiendommen. Årsaken til at jeg spurte var om Frøya kommune i sine fremtidsplaner for Sistranda har tatt 
tilstrekkelig høyde for egne ønsker når det gjelder denne eiendommen.  

Vi har nylig lagt ut Beinskardet, og Boligplanen sier noe om båtplasser og småbrygger for fremtidige beboere i 
dette feltet.  

• Sistien har fått ny aktualitet, og da er det viktig at ferdsel ikke avgrenses av en privat eiendom 
så nært sjøen.  

• Den gamle dampskipskaia og den fremtidige skjebnen til denne trenger kanskje en avklaring? 
En eventuell utbedring er ikke budsjettert med for kommende periode.    

Dette er så langt HFF har diskutert denne saken, og vi håper at formannskapet kan ta tak i den slik av vi sikrer at 
vi ikke foretar et salg som i neste omgang kan forhindre fremtidige kommunale planer i området.  
Repr. Helge Borgen: Viser til tidligere diskusjoner. Kommunestyret har vedtatt salg uten klausuler. 
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Ordfører Berit Flåmo, Jan Otto Fredagsvik og Marianne Tung fra Fylkeskommunen var på besøk på Stortinget 
18. mars. Nestleder i LO hadde også ordnet et møte med Kirke- og undervisningskomiteen der temaet var: 
Nasjonalt inovasjonssenter innen havbruk og blått kompetansesenter. 
 
Hist holder på med et prosjekt v/Ragnhild Nisja sammen med fylkeskommunen, kommunen og næringslivet.   
Prosjektbeskrivelsen sendes ut til FSK-medlemmene. Blant annet vil dette prosjektet ta for seg det 13-årige løp.  
 
Repr. Hallgeir Bremnes: 

Vedr. Legeskyssen i øyrekka.  Det skal snart ut på anbud, hva er status og hva gjør Frøya kommune?  
Ordføreren: Kommer tilbake til dette på neste møte. 
 
Spørsmål vedr. at FAU har lagt ned sine verv på Sistranda skole.   
Rådmann. Orienterte HFD i går. Det jobbes hardt med denne saken.  
20 av 34 medlemmer har lagt ned sine verv med bakgrunn i at de ikke når gjennom. 
Repr. Hallgeir Bremnes: Det er et alvorlig signal at medlemmer trekker seg.   
Rådmann Per Gundersen: Det legges ned mye arbeid i denne saken fra administrasjonens side.  
Repr. Helge Borgen: Dette er en sak som HFD hendler. Betydelige ressurser brukes på denne saken. 
 
Formannskapet lukket møte - Kommunelovens § 31, 4. ledd - forretningshemmelighet. Enstemmig vedtatt. 

 
 
49/13  
UTBEDRING AV SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN - FINANSIERING AV TILLEGGSKOSTNADER  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune velger et utdypingsomfang av Sætervågen fiskerihavn etter alt. 3 til en merkostnad på kr 
2,54 mill ekskl. mva. i henhold til utredning fra Sweco Norge AS. 
 
Frøya kommune godkjenner at totalkostnaden med utbedring av Sætervågen fiskerihavn øker fra kr 
13,12 mill. til kr 16,92 mill., dvs. en økning på kr 3,8 mill.. 
Følgende finansiering godkjennes: 
Låneopptak:   kr 3.100.000,- 
Momskompensasjon: kr    700.000,-     
Totalt:   kr 3.800.000.-  
 
Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i henhold til ovennevnte finansieringsplan.  Det søkes å få dekket 
50 % av merkostnaden gjennom statsstøtte. 
 
Enstemmig 
 
Formannskapets behandling i møte 19.03.13: 
 
Repr. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil da han har vært saksbehandler i saken. 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune velger et utdypingsomfang av Sætervågen fiskerihavn etter alt. 3 til en merkostnad på kr 2,54 
mill ekskl. mva. i henhold til utredning fra Sweco Norge AS. 
 
Frøya kommune godkjenner at totalkostnaden med utbedring av Sætervågen fiskerihavn øker fra kr 13,12 mill. 
til kr 16,92 mill., dvs. en økning på kr 3,8 mill.. 
Følgende finansiering godkjennes: 
Låneopptak:   kr 3.100.000,- 
Momskompensasjon: kr    700.000,-     
Totalt:   kr 3.800.000.-  
Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i henhold til ovennevnte finansieringsplan.  Det søkes å få dekket 50 % 
av merkostnaden gjennom statsstøtte.  



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kirsten R. Antonsen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 10/532   

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskap 
 

 

DELTAGELSE I KYSTTRAINEE  
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune viderefører medlemsavtalen for den regionale traineeordningen 
KystTrainee, nå som en frittstående forening. 
Medlemskontigenten belastes post 11950.1101.120, kontigenter. 
 
 

Vedlegg: 
 
Notat vedr. videreføring av KystTrainee 
Forslag til vedtekter for KystTrainee 
Økonomirapport pr. oktober 2012 
Notat fra medlemsmøte 05.02.13 
 
 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 
Etter som prosjektet med KystTrainee har en prosjektslutt i mai 2013 ønsker medlemmene å 
videreføre ordningen, men i en annen selskapsform. Traineeordningen ble opprettet med 
Kysten er klar som prosjekteier. 
Bakgrunn for at ordningen kom i gang er at næringslivet etterspurte ny kompetanse og høyt 
utdannede mennesker og savnet økt fokus på utvikling og nyskapning i lokalt næringsliv. 
Traineeordning omfattet rekruttering og kompetanseutvikling. 
 
Målsetting for ordningen var: 

• Trekke ungdom med høyere utdannelse til Kysten er klar regionen 

• Synliggjøre spennende jobbmuligheter for nyutdannede, konkurrere med større firma 
i mer sentrale strøk 

• Skape gode relasjoner mellom traineene og mellom trainee og bedrift 

• Gjøre traineene kjent med næringslivet slik at de opparbeider et bredt nettverk 

• Skape grunnlag for videre yrkeskarriere og kompetanseutvikling i regionen, og 
kanskje fast tilflytting/etablering 



• Bidra til at det etableres nettverk mellom bedriftene som deltar 

• Gi unge en enestående mulighet til å bygge opp nettverk i en region med uttallige 
muligheter 

• Traineeprogrammet skal underbygge næringsvekst 
 
Medlemsbedriftene/kommunene ønsker å videreføre traineeordningen men i en annen 
selskapsform - som en frittstående forening og medlemsorganisasjon. Formålet er at 
KystTrainee skal bidra til å skaffe etterspurt kompetanse til medlemmene i Kystregionen i 
Sør- Trøndelag, og gjennom ordningen synliggjøre at det finnes spennende jobbmuligheter i 
regionen. 
Tidligere har kontigenten til KystTraineeordningen vært på kr. 30.000 pr. år. Dette er 
forespeilet videreført, men fastsettes endelig på stiftelsesmøte 09.04.13. 
 
KystTrainee har 15 medlemsbedrifter pr. 01.01.13, derav 8 kommuner + fylkeskommunen. I 
tillegg kommer Snillfjord kommune som ønsker å bli medlem. De har også 8 
samarbeidspartnere som de benytter seg av pr. 01.01.13. 
Traineeordningen har pr. i dag 15 traineer, hvorav 3 i Frøya kommune. Det er fysioterapeut, 
ergoterapeut og lærer. 

 

Vurdering: 
 
Frøya kommune har i dag problemer med å rekruttere personer med faglig kompetanse. Dette 
gjelder blant annet sykepleiere, lærere og førskolelærere. Vi har nettopp hatt utlysning av 
lærerstillinger/førskolelærere i Frøya kommune. Her var det veldig få søkere. 
 
KystTrainee er viktig i forhold til kompetanse/rekruttering. Fram til 2025 skal minst 1000 
årsverk «skiftes» ut i forhold til alder (i medlemskommunene) – da tenker man at alle jobber 
til de er 67 år. 
 
Denne ordningen er for Frøya kommune et langsiktig rekrutteringstiltak, og skal gi oss 
tilgang på nødvendig og kompetent arbeidskraft. 
 
Frøya kommune ser mange muligheter i forbindelse med denne ordningen. 

- tilgang til oppdatert kompetanse og leveringsdyktig arbeidskraft 
- når ut til talentene som normalt foretrekker fristende tilbud i storbyene 
- får tilgang til en stor søkermasse, nasjonal utlysning 
- kompetanseutvikling i bedriften 
- merkevarebygging 
- får egen traineeordning uten for stor kostnad 
-  

Ved å delta i et slikt prosjekt bidrar en som samfunnsaktør, profilerer regionen som en 
attraktiv arbeidsregion for unge. Frøya kommune får også et utvidet nettverk mot øvrige 
bedrifter som deltar i ordningen. 
 
Ut i fra dette anbefaler administrasjonen at Frøya kommune viderefører sitt medlemskap i 
traineeordningen Kysttrainee.  
 
 
 



Rådmann/etatssjef: 
 
__________________________ 
 



















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv: 233  
Arkivsaksnr.: 13/228    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
FRØYA KOMMUNALE NÆRINGSFOND - ÅRSRAPPORT FOR 2012 OG 
TILSAGN FOR 2013  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner ”Årsrapport for Frøya kommunale næringsfond – 2012”. 
 
 
Vedlegg: 

1. Årsrapport for Frøya kommunale næringsfond – 2012. 
2. Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune; Regionale utviklingsmidler 2013 – tilsagn 

kommunale næringsfond.  
3. KSTsaknr 51/12; Utskrift av protokoll.  

 
 
Saksopplysninger:   
Bruken av midlene i det kommunale næringsfondet skal hvert år rapporteres inn til 
fylkeskommunen. Tidligere år har dette i stor grad blitt gjort gjennom 
rapporteringsprogrammet RAPP 13.50, samt en politisk behandling der bruken av midlene 
samt saldo for næringsfondets midler ved utgangen av året har blitt gjennomgått.  
 
Det rapporteringsprogrammet som har blitt benyttet i de siste årene (RAPP 13.50) ble i løpet 
av høsten 2012 erstattet med et webbasert system kalt RF 13.50. Da dette er et helt nytt 
rapporteringssystem erfarer vi sammen med flere andre kommuner og fylkeskommunen at 
det tar tid å sette seg inn i et nytt rapporteringsverktøy. I tillegg hersker det fortsatt noen 
uklarheter til dette nye systemet, i forhold til å få den hele og fulle oversikten over disponible 
midler til enhver tid. Utfordringen i dette gjelder hovedsakelig at ubenyttede tilsagn fra 
tidligere år skal tilbakeføres til fondet. Som følge av dette har fylkeskommunen gått med på 
at rapporteringen for 2012, bare tar hensyn til tildelingen for 2012 samt de innvilgede tilsagn 
for 2012.    
 
Årsrapport 
Kommunal- og regionaldepartementet krever at kommunene for året 2012 rapporterer ved 
hjelp av rapporteringssystemet RF13.50 eller RAPP13.50, som begge er utviklet av SPINE 
AS. Fristen for dette var 1.2.2013. 
 



Nytt av året er at fylkeskommunen har satt krav til hvilke momenter som skal være med i 
årsrapporten, gjeldende fra rapporteringsåret 2012. Det foreligger ingen fastsatt mal eller 
skjema for årsrapporten, men følgende momenter skal være med: 

• Kortfattet beskrivelse 
o Om kommunens næringsliv. 
o Om kommunens arbeid med næringsutvikling, inkl. ressursbruk/ organisering. 
o Evt. andre finansieringsordninger/ fond som kommunen forvalter. Kort om 

bruken av midlene siste år og saldo pr 31.12. 
 

• Vurderinger 
o Innvilgede prosjektsøknader opp mot mål, strategier og tiltak i kommunens 

næringsplan. 
o Fremtidige utfordringer. 

 
• Vedlegg 

o Tilsagnsoversikt m/ beløp. 
o Ramme-/ saldo oversikt.  

 
Rapporten skal behandles i i formannskap evt. kommunestyre før den oversendes Sør-
Trøndelag fylkeskommune innen 1.3.2013.  
 
Det er utarbeidet en årsrapport på bakgrunn av dette oppsettet, som er å finne i vedlegg 1.  
 
Regionale utviklingsmidler 2013 – tilsagn til kommunalt næringsfond 
For 2013 har Frøya kommune fått tilsagn om kr. 770 000,- til det kommunale næringsfondet. 
Dette er en økning på kr. 70 000,- fra år 2012. Beløpet vil bli utbetalt etter at 
fylkeskommunen har godkjent en årsrapport for bruken av midlene i 2012 som er behandlet 
og godkjent politisk i Frøya kommune.  
 
Tilsagnsbrevet fra Fylkeskommunen beskriver også kriterier og satsningsområder for bruken 
av midlene i 2013. Se vedlegg 2.  
 
 
Vurdering: 
Det ble sendt inn rapport til Kommunal- og regionaldepartementet ved hjelp av 
rapporteringssystemet RF13.50, innen fristen. Rådmannen har også oversendt en foreløpig 
årsrapport til fylkeskommunen, for å etterkomme fristen som var satt til 1.3.2013. Etter 
avtale med fylkeskommunen vil den endelige politisk godkjente årsrapporten bli ettersendt, 
så fort denne foreligger. Rådmannen legger med dette fram ”Årsrapport for Frøya 
kommunale næringsfond – 2012” for formannskapet til godkjenning.  
 
Like før jul i 2012 ble det avdekket at Frøya kommune ikke hadde fått overført tilsagnene for 
årene 2010, 2011 og 2012 fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dette er det nå ordnet opp i. 
Viktig å presisere at dette ikke har hatt noen innvirkning i forhold til behandling av søknader.  
 
Når det gjelder regnskapsmessig saldo for næringsfondet per 31.12.2012 er denne på ca. kr. 
1 928 437,-. Det er dermed godt med midler i næringsfondet. Adderer vi årets tilsagnsbeløp 
til denne saldoen, har næringsfondet ca. kroner 2 700 000,- disponibelt for 2013.    
 



I april 2012 behandlet både formannskapet og kommunestyret kriterier og satsningsområder 
for Frøya kommunale næringsfond. Disse er å finne i vedlegg 3. Dersom formannskapet 
ønsker å foreta en ny vurdering av disse kriteriene og satsningsområdene for inneværende år, 
må dette meddeles rådmannen som vil forberede sak på dette ved en senere anledning.    
 
 
 























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 13/140    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERERPROGRAM FOR HITRA OG FRØYA  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
1. Trøndersk Kystkompetanse AS, org.nr. 990507627, innvilges tilskudd fra 

Næringsfondet i Frøya kommune med inntil kr. 100 000 for dekning av utgifter i 

forbindelse med gjennomføring av Etablererprogrammet for Hitra og Frøya. Det er en 

forutsetning for tilskudd fra Frøya kommune, og for gjennomføringen av prosjektet, 

at Hitra kommune bevilger et tilsvarende beløp. 

2. Tilskuddet er gyldig til 10. april 2014. 

3. Utbetaling skjer forskuddsvis med 50 % i starten av prosjektet, og 50 % ved avsluttet 

prosjekt. 

 

 

Vedlegg: 
1. Søknad om støtte fra Trøndersk Kystkompetanse AS, datert 1.2.2013. 

2. Tilskuddsbrev fra Innovasjon Norge til Trøndersk Kystkompetanse, datert 30.1.2013. 

 

 

Saksopplysninger:   
Den regionale næringshagen Trøndersk Kystkompetanse AS (TKK) søker om et tilskudd på 

kr. 100 000,- fra næringsfondet i Frøya kommune til gjennomføring av Etablererprogram for 

Hitra og Frøya. Dette er et interkommunalt prosjekt for næringsutvikling gjennom 

etablerertrening og oppfølging. En tilsvarende søknad er sendt til Hitra kommune. 

Innovasjon Norge har bevilget kr. 550 000,- til prosjektet (se vedlegg 2). 

 

Etableringsprogrammet er planlagt som et årlig program der vi skal hjelpe etablerere å starte 

lønnsomme bedrifter. Det er planer om å starte programmet med minimum 10 deltagere, 5 

fra Hitra og 5 fra Frøya. Programmet skal gjennomføres i samarbeid med Leiv Eriksson 

Nyskaping (LEN) i Trondheim. Det legges vekt på at programmet må stimulere kreativitet, 

ideutvikling og iverksetting og må derfor ikke bli for teoretisk. Det tas sikte på to 

programperioder, en på tre måneder og en på ni måneder. Rekruttering til programmet starter 

umiddelbart når finansiering er i orden. 

 

Etableringtreningen gjennomføres som weekend seminarer (fredag – lørdag). Deltagerne får 

kontorplass i et veksthus, for Frøya planlagt i Næringsparken på Nesset, med kontinuerlig 



oppfølging av deltakerne med instruktør og mentor. Etter programperioden flytter etablererne 

med sin bedrift over i andre egnede lokaler for å gi plass til neste års etablererprogram.  

 

Kostnadsbudsjettet for prosjektet 1. år:  

Personalutgifter til kursleder    kr.  565 000,- 

Andre utgifter, kursmateriell    kr.  128 000,- 

Veiledning og konsulentutgifter   kr.  154 000,- 

Personalutgifter til kursdeltakerne   kr.  461 000,- 

Sum       kr.          1 308 000,- 

 

Finansieringsbudsjett: 

Innovasjon Norge     kr.  550 000,- 

Deltagere/ eget arbeid     kr.  461 000,- 

Frøya kommune/ eget arbeid    kr.    39 366,- 

Hitra kommune/ eget arbeid    kr.    57 084,- 

Frøya kommune/ kontant innsats   kr.  100 000,- 

Hitra kommune/ kontant innsats   kr.  100 000,- 

Sum       kr.          1 307 450,- 

 

For nærmere informasjon henvises det til vedlegg til søknaden; ”Prosjektplan for 

Etablererprogram for Hitra og Frøya”. 

 

Vurdering: 
Telemarksforsknings rapport fra 2012 (TF-rapport nr 303, 2012) rangerer Frøya kommune 

som en av de mest sårbare kommunene i Norge, av hensyn til næringsmessig sårbarhet. Det 

er derfor viktig at vi legger til rette slik at personer med gründer-ideer får hjelp og bistand til 

å etablere nye bedrifter, gjerne innen bransjer som fra før av ikke er representert her. Det er 

spesielt viktig å motivere ungdom til å starte bedrifter som kan gi lønnsomme arbeidsplasser 

for dem selv og for andre. Dette er bakgrunnen for at Hitra og Frøya kommuner sammen med 

TKK har tatt et initiativ overfor Innovasjon Norge for å få i gang dette prosjektet. Dette 

tiltaket kan også bidra til å å skaffe nr. 2 – jobber i vår region. 

 

I KRD sine retningslinjer for Kapittel 551, post 60, ”Tilskot til kommunar for regional 

utvikling”, delegert til kommunene, står det under Del 1, punkt 5 at det kan gis støtte til 

kommunale prosjekter i distriktspolitisk virkeområde som IV som tilrettelegger for blant 

annet næringsvirksomhet. Rådmannen ser dette som et meget viktig prosjekt som bør 

prioriteres. Etablererprogrammet for Hitra og Frøya er et godt eksempel på interkommunalt 

samarbeid. At Innovasjon Norge har innvilget hele kr. 550.000 til dette formålet er en god 

indikasjon på at vi satser riktig. 

 

TKK ønsker at utbetaling av tilskudd skjer ved at 50 % utbetales forskuddsvis i starten av 

prosjektet, og 50 % ved avsluttet prosjekt. Vanlig praksis for utbetaling av innvilget tilskudd 

er at det gjøres etterskuddsvis på bakgrunn av kopi av kvitteringer, eller godkjent regnskap. I 

og med at dette er et interkommunalt samarbeid, og at Hitra kommune har valgt å utbetale 

sin del av tilskuddet på denne måten, mener rådmannen at Frøya kommune her bør gjøre et 

lite unntak i forhold til normal praksis. 

 

I forhold til de gjeldende satsningsområder for næringsfondet er prosjektet vurdert til å 

komme innenfor følgende satsningsområder: 



• Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

• Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplana: 

Strategisk Næringsplan for Frøya kommune er så langt ikke vedtatt. I ”Handlingsplan 

2012 – 2016” finner vi følgende tiltak: 4.23 Intensivere entreprenørskaps holdninger 

”Gründerskole” Omsøkte prosjekt vurderes til å komme innenfor dette tiltaket.  

 

Rådmannen innstiller på at søknaden fra TKK AS innvilges som omsøkt. 

 

 

 































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 12/1387    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

VERTSKOMMUNEAVTALER OM HELSESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN 

– OPPNEVNING AV VARAMEDLEMMER TIL DEN FELLES KOMMUNALE 

NEMNDA 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune oppnevner følgende varamedlemmer i rekkefølge: 

 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

 

 

 

Vedlegg: 
 
Ingen 

 

Saksopplysninger: 
 

Komunestyret oppnevnte i møte 25.10.12 følgende medlemmer til den felles kommunale nemnda:  

 

Ordfører Berit Flåmo og varaordfører Martin Nilsen. 

 

De aller fleste kommunene har valgt varamedlemmer til nemnda og Frøya er derfor bedt om å velge 

varamedlemmer. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 13/405    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
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