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Melding til medlemmene: 
 
Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk 
sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. 
 
Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A. Nøkkel fås i OSK. 
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B. 
Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00. Ta kontakt med OSK for ledig kontor. 



Saknr: 92/14 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
28.08.2014 

Arkivsaksnr: 
14/784 

Sak nr: 
92/14 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
92/14 Kommunestyret 28.08.2014 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.06.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 19.06.14 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 19.06.14. 
 



Saknr: 93/14 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
28.08.2014 

Arkivsaksnr: 
14/783 

Sak nr: 
93/14 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
93/14 Kommunestyret 28.08.2014 
 
 
REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatene taes til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte i Felles nemnd Helse og Omsorg den 11.06.14 
 
 



Saknr: 94/14 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
28.08.2014 

Arkivsaksnr: 
14/373 

Sak nr: 
94/14 

Saksbehandler: 
Svanhild Mosebakken 

Arkivkode: 
C10 &30 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
129/14 Formannskapet 12.08.2014 
94/14 Kommunestyret 28.08.2014 
 
 
KULTURPLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2014 - 2019  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret vedtar «Kulturplan 2014 – 2019» i samsvar med styringsgruppas forslag datert 

26.06.14. 
2. Formannskapet/kulturstyret utarbeider prioritetsliste for gjennomføring av tiltak for hvert år i 

planperioden 2014 – 2019. 
3. Rådmannen rapporterer om gjennomføring av tiltakene i planen i den årlige årsmeldingen til 

kommunestyret.  
4. Planen rulleres en gang i hver kommunestyreperiode. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret vedtar «Kulturplan 2014 – 2019» i samsvar med styringsgruppas forslag datert 26.06.14. 
2. Formannskapet/kulturstyret utarbeider prioritetsliste for gjennomføring av tiltak for hvert år i planperioden 

2014 – 2019. 
3. Rådmannen rapporterer om gjennomføring av tiltakene i planen i den årlige årsmeldingen til 

kommunestyret.  
4. Planen rulleres en gang i hver kommunestyreperiode. 
 
Vedlegg: 
 
Kulturplan for Frøya kommune 2014 – 2019 
Tids- og aktivitetsplan for arbeidet med planen 
Oversikt over høringsuttalelser 
 
Saksopplysninger:   
 
Formannskapet gjorde i sak 63/14, i møte 08.04.14. følgende vedtak: 
 
1. Arbeidet med å utvikle kulturplan for Frøya kommune starter umiddelbart og skal være sluttført innen 1. 

oktober 2014.  

2. Arbeidet blir utført av en styringsgruppe med følgende medlemmer: 

• Rådmann (leder) 

• Kommunalsjef 

• Kultursjef 

• Tillitsvalgt 

• Representanter for kulturlivet 



Saknr: 94/14 

3. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern faglig bistand til arbeidet innenfor en kostnadsramme på kr 

95 000, som blir dekket av konto 12702.1101.120 – Andre konsulenttjenester. 

 

Formannskapet er referansegruppe for styringsgruppa, og holdes fortløpende orientert om arbeidet, gjerne 

på hvert formannskapsmøte. 

Næringsforeningen inviteres inn i styringsgruppa med en representant.  

 

På grunnlag av formannskapets vedtak ble styringsgruppa satt sammen med følgende medlemmer: 
 
• Hans Anton Grønskag   Representant for kulturlivet 

• Per Olav Sandvik   Representant for kulturlivet 

• Oddgeir Storø   Frøya Idrettsråd 

• Maciej Karpinski   Kultur- og næringssjef 

• Roger Fredheim   Kommunalsjef 

• Knut Arne Strømø   Seniorkonsulent 

• Ann Kathrin Silset   Ansattrepresentant 

• Oddrun Englund   Frøya Næringsforum 
• Svanhild Mosebakken (leder)  Rådmann  

Bjørgulv Noraberg har vært ekstern rådgiver og sekretær for styringsgruppa. 
Gruppa hadde sitt første møte 25.04.14, og avsluttet arbeidet 26.06.14. I perioden har styringsgruppa hatt fem 
møter, utkast til plan har vært behandlet på åpent møte 15.05.14, den har vært utlagt på høring i perioden 
28.05.14. – 16.06.14 og har vært behandlet i formannskapet/kulturstyret (som referansegruppe). 
Det ble gitt 11 høringsuttalelser, som er behandlet i styringsgruppa og i noen grad innarbeidet i det forslaget til 
kulturplan som nå legges fram.  
Vedlagt saken følger tids- og aktivitetsplan for arbeidet med kulturplanen og oversikt over høringsuttalelser. 
Styringsgruppa har forutsatt at planen, når den er vedtatt i kommunestyret, gis en «profesjonell» utforming med 
bilder og grafisk profil.  
 
Vurdering: 
 
Planen er første generasjons kulturplan for Frøya kommune. Den har blitt utarbeidet på kort tid, noen vil kanskje 
si for kort. På den annen side har det vært et konsentrert og intenst arbeid som er utført, både av styringsgruppa 
og andre med interesse for både det kommunale og frivillig kulturlivet på Frøya.  
Arbeidet har gitt rådmannen og styringsgruppa god kunnskap om det allsidige kulturlivet som finnes i 
kommunen vår. Rådmannen er imponert over det arbeidet som er nedlagt av styringsgruppa og andre som har 
gitt innspill til planen.  
Mange av innspillene til planen er detaljerte og konkrete. Styringsgruppa har søkt å balansere de ulike 
kapitlene/temaene i planen, og har ikke funnet å kunne ta inn alle innspillene. De vil imidlertid være med når 
tiltakene skal gjennomføres. 
Det er viktig at planen blir et «aktivt» dokument. Det blir derfor lagt opp til at de tiltakene som ligger i planen 
blir prioritert årlig av formannskapet/kulturstyret, og rapportert av rådmannen i de årlige årsmeldingene. 
Eventuelt kan det lages en egen «kulturmelding» som mer detaljert beskriver gjennomføringen av tiltakene.   
 

 
 



Saknr: 95/14 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
28.08.2014 

Arkivsaksnr: 
14/328 

Sak nr: 
95/14 

Saksbehandler: 
Sissel Jorid Skoran 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
46/14 Hovedutvalg for drift 19.08.2014 
95/14 Kommunestyret 28.08.2014 
 
 
PROSESSARBEID SISTRANDA SKOLE, SAMARBEID MED MIDT NORSK 
KOMPETANSESENTER FOR ATFERD  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommunestyre innstiller på å videreføre påbegynt utviklingsarbeid ved Sistranda skole i regi av 
Midt Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) med de kostnader som er angitt i forslaget til 
samarbeidsavtale. 
Det forutsettes at skolen utarbeider en konkret plan for hvordan skolen på egen hånd kan håndtere 
atferdsvansker. 
 
Kostnadene i henhold til avtale kr. 252.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 
 
Enstemmig. 
 
Hovedutvalgets behandling i møte 19.08.14: 
 
Repr. Vida Zubaite-Bekken ba om at hennes habilitet blir vurdert da hun jobber ved Sistranda skole. 
Repr. Vida Zubaite-Bekken ble enstemmig vedtatt habil i sakens behandling. 
 
Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet: 

 
Det forutsettes at skolen utarbeider en konkret plan for hvordan skolen på egen hånd kan håndtere 
atferdsvansker. 
 
Forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre innstiller på å videreføre påbegynt utviklingsarbeid ved Sistranda skole i regi av Midt 
Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) med de kostnader som er angitt i forslaget til samarbeidsavtale. 
Kostnadene i henhold til avtale kr. 252.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 
 
Vedlegg: 
 
Forslag til samarbeidsavtale mellom MKA og Frøya kommune/Sistranda skole 
skoleåret 2014/2015. 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt) 
 
• Sluttrapport MKA, skoleåret 2013/2014 (untatt offentlighet, jfr off.lovens §14) 
• Notat fra virksomhetsleder Sissel Skoran av 2/6- 14. (untatt offentlighet, jfroff.lovens §14) 
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Saksopplysninger/Vurdering: 
 
Historikk: 
Sistranda skole inngikk et samarbeid med Midt-Norsk Kompetansesenter i mai 2013. 
Utgangspunktet for samarbeidet var et stort behov for å få inn ekstern spesialkompetanse, 
blant annet pga opplevelsen av spesielt krevende utfordringer i læringsmiljøet. 
Med utgangspunkt i dette hadde skolen et ønske om å øke de ansattes generelle kompetanse 
vedrørende undervisning og samspill med elever, men også et ønske om at de ansatte skulle 
få mer spesifikk kompetanse i forbindelse med samhandling med elever med særskilte og 
sammensatte atferdsvansker. 
I mai gjennomførte MKA en evaluering av sin innsats med utgangspunkt i ansattes 
vurderinger. Tendensen ut fra det jeg som rektor kan lese av sluttrapporten, er positivt. 
Dette samsvarer med de tilbakemeldinger som er gitt underveis fra skolens ansatte og MKA, 
samt de tilbakemeldinger som er kommet fra kommunens PP-tjeneste. 
I tillegg vil jeg henvise til møte holdt i FAU 11/6-14, der det går fram følgende fra referatet under pkt 
«Evaluering av arbeid MKA» sitat: 
«Skolen ønsker tilbakemelding fra FAU om MNK. 

Innspill fra representanter som har deltatt i møte er at dette bør videreføres, veldig bra tiltak. Fornøyd med den 

presentasjonen som ble gitt av MNK. Flere trinn har opplevd at det er bedring.  

FAU mener det er viktig med kontinuitet i prosjektet, særlig når man ser at mange trinn har hatt nytte av dette.» 

 
MKA er innstilt å videreføre det gode samarbeidet med Sistranda skole og andre 
samarbeidsaktører i Frøya kommune, og med det bidra til positiv endring innenfor viktige 
arbeidsområder ved skolen. Som rektor ser jeg behovet for at arbeidet med å initiere og 
befeste gode arbeidsmåter ovenfor elever generelt, og elever med spesifikke behov sees i et 
lengre perspektiv. Erfaring tilsier at arbeid med endringsprosesser får best resultater der hele 
personalet kollektivt involveres og at arbeidet har fokus over tid. I det forslaget til 
samarbeidsavtale som er framlagt som er er dette forsøkt ivaretatt. 
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144/14 Formannskapet 12.08.2014 
96/14 Kommunestyret 28.08.2014 
 
 
KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 tas til orientering. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Utarbeidet kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 viser et netto regnskapsmessig mindreforbruk på NOK 4,535 mill 
mot et budsjettert netto mindreforbruk på NOK 11,681 mill. Dette gir et negativt avvik på NOK 7,146 mill.  
 
Reduksjon i skatteinntekten pr. 2. kvartal på NOK 5,908 mill. Virkningen reduseres med en økning i 
rammetilskudd på NOK 4,614 mill som gir en netto negativ påvirkning på NOK 1,294 mill. 
 
Skatteinngang for Frøya kommune pr. 2. kvartal 2014 tilsvarer skatteinngangen for tilsvarende periode i 2013 
med et avvik på 0,6 %. 
 
Ut fra statsbudsjett for 2014 er det budsjettert med en total økning i 2014 på 14 % og netto virkning i forhold til 
skatt og rammevilkår for 2014, må vurderes vor 2 ½-år. 
 
Vedrørende hovedposter for øvrig og deres påvirkning på regnskapet for 2. kvartal 2014 vises til vedlagte 
kvartalsrapport.  
 
Vurdering: 
 
De vesentligste direkte påvirkningsfaktorer for regnskapet pr. 2. kvartal 2014 er som følger: 
 
Reduksjon i skatteinntekten pr. 2. kvartal på NOK 5,908 mill. Virkningen reduseres med en økning i 
rammetilskudd på NOK 4,614 mill som gir en netto negativ påvirkning på NOK 1,294 mill. 
 
IKT kostnader er kostnadsført med NOK 1,500 mill som gjelder investeringsregnskapet. Dette vil bli 
detaljkorrigert med tilbakeføring i 3. kvartal. 
 
Kostnader i forbindelse med lyngbrann i januar utgjør NOK 1,7 mill. 
Inntektssvikt i gebyrinntekt i forhold til budsjett pr. 2. kvartal utgjør NOK 0,9 mill. 
Netto overforbruk lønn PLO på NOK 1,143 mill. 
Kostnader for øvrig i forhold til budsjett påvirkes i hovedsak av periodiseringsvirkninger. 
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97/14 Kommunestyret 28.08.2014 
 
 
BUDSJETTJUSTERING - RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Reserverte tilleggsbevilgninger økes med kr. 300 000,-. Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Reserverte tilleggsbevilgninger økes med kr. 300 000,-. Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
I budsjett 2014 var det avsatt/budsjettert kr. 550 000,- til reserverte tilleggsbevilgninger. Beløpet er i sin helhet 
benyttet pr. 30.06.2014, noe som medfører at alle saker må fremlegges overfor kommunestyret for endelig 
vedtak. 
 
Vurdering: 
 
Hensikten med resreverte tilleggsbevilgninger er at det i forbindelse med behandling av «små» hastesaker 
endelige vedtak kan fattes i formannskapet. Dette gjelder beløpsmessig «små» enkeltvedtak og en reserve ved 
behov for rask behandling. I den anledning foreslås en reserve på kr. 300 000,-.     
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INNGÅELSE AV AVTALE MED KRISESENTER  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune inngår avtale med Krisesenter for Orkdal og omegn. 
For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet. 
Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i økonomiplan 2015-2019. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 12.08.14: 
 
Flg. omforente forslag til innstilling ble fremmet: 

 
Det ble votert mellom de to forslagene: 
Frøya kommune søker om deltakelse i Trondheim krisesenter:  Falt, enstemmig 
Frøya kommune inngår avtale med Krisesenter for Orkdal og omegn: Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune søker om deltakelse i Trondheim krisesenter. 
For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet. 
Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i økonomiplan 2015-2019. 
 
Eller: 
 
Frøya kommune inngår avtale med Krisesenter for Orkdal og omegn. 
For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet. 
Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i økonomiplan 2015-2019. 
 
Saksopplysninger: 
 
Fylkesmannen i Sør Trøndelag hadde i 2013 tilsyn i Frøya kommune i forhold til krisesenterloven. Det ble da 
avdekket at avtalen kommune per tiden har med Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) ikke er 
dekkende for å ivareta lovpålagt tjeneste etter krisesenterloven. « Lov om kommunale krisesentertilbod» § 2 
spesifiserer kommunens forpliktelser til å ha et krisesentertilbud som kan benyttes av personer utsatt for vold og 
trusler om vold i nære relasjoner. 
 
Frem til 2007 sto kommunen selv fritt til å bestemme om en skulle støtte et krisesenter eller ikke. Gjennom 
Ot.prp. nr. 96 er dette omgjort til å bli et lovkrav, med ikrafttredelse 01.01.10. Det er i sammen prp. behandlet 
spørsmål om finansiering «Departementet meiner på bakgrunn av dette at krisesentertilbodet ved ei lovfesting 

bør gå frå å vere finansiert med 80 prosent frå ei statleg øyremerkt løyving og med 20 prosent frå dei frie 

midlane til kommunane, til å bli finansiert gjennom rammetilskotet til kommunane. Dette gir samsvar mellom 

fagleg og finansielt ansvar.» 
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Orkanger og omegn krisesenter har samarbeidsavtale med Orkdal, Agdenes, Skaun, Meldal, Hemne, Oppdal, 
Rindal, Rennebu, Hitra, Snillfjord, Ørland, Røros, Holtålen, Åfjord, Bjugn, Rissa, Roan. Driftstilskuddet 
fordeles på deltakerkommunen ut fra innbygger tall og vil for Frøya kommune utgjøre kr. 231.000. 
Trondheim Krisesenter er eid av Trondheim kommune og hadde i fjor en driftskostnad på kr 8,5 mill. Dette ble 
fordelt ut fra innbyggertall i kommunene som har knyttet seg til dette krisesenteret. (Malvik, Melhus, Klæbu og 
Midtre Gauldal) For Klæbu kommune, som har et innbyggertall på 5970, utgjorde det en egenandel på kr. 
231.000. Hvis Frøya kommune ønsker å knytte seg til Trondheim krisesenter må det søkes om dette gjennom 
rådmannen i Trondheim, og det vil bli gjort en ny kostnadsvurdering da det vil bli flere innbyggere å fordele 
driftskostnadene på. Det er derfor per i dag ikke avklart hva denne kostnaden vil bli, men det vurderes at denne 
ikke vil bli høyere enn kostnaden ved å knyttes seg til Orkanger og omegn krisesenter. 
 
Vurdering: 
 
Krisesenteret er et beredskapstilbud som mennesker i en krisesituasjon kan oppsøke direkte uten timeavtale eller 
henvisning fra lege eller andre tjenester.  Tilbudet omfatter: 
• Råd og veiledning  
• Dagtilbud for mennesker som trenger støtte, råd og veiledning 
• Midlertidig heldøgns bosted for kvinner og menn adskilt.   
  Botilbudet er gratis, med unntak av utgifter til mat. 
Vold i nære relasjoner rammer hardt og kan ha alvorlige følger for de som opplever den. Denne type vold har 
minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og den psykiske volden som utøves ofte rå og 
brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd fordi den utøves av et menneske som en i utgangspunktet har 
et nært forhold til. Og for det tredje foregår det ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i sitt eget hjem. 
Tilbudet om krisesenter er i tillegg til å være et lovkrav et viktig tilbud for kommunens innbyggere, slik at de 
personer som det gjelder blir ivaretatt på en trygg og god måte. De skal oppleve å bli møtt med respekt og 
troverdighet av mennesker som kan opptre profesjonelt i en vanskelig situasjon. 
 
Rådmannen tilrår å søke om å knytte Frøya kommune til Trondheim Krisesenter. 
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"BLÅ - LIVET VED HAVET" DUMMY  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Frøya kommune går inn for deltakelse i prosjektet med forutsetning av at andre innbudte aktører 

også fatter posetivt vedtak i saken. 
2. Prosjektet finansieres med kr. 50.000,- som hentes fra Disposisjonsfondet. 
 
Enstemmig 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Frøya kommune går inn for deltakelse i prosjektet med forutsetning av at andre innbudte aktører også fatter 

posetivt vedtak i saken. 
2. Prosjektet finansieres med kr. 50.000,- som hentes fra Disposisjonsfondet. 
 
Vedlegg: 
 
Prosjektbeskrivelse «BLÅ – livet ved havet» Dummy 
 
Saksopplysninger:   
 
«BLÅ – livet ved havet» er et prosjekt rettet nok midtnorsk ungdom 16-20 år for å øke interessen for utdanning 
rettet mot havbruksnæringen. Prosjektet består i utforming og destituering av et nettbasert magasin med 
relevante informasjon om feltet. Distribusjonen vil foregå gjennom samme prinsipp som sosiale media bruker i 
dag, der det er «følgere» og inneholdte skal være av en slik art at det skal være interessant å dele med andre 
gjennom sosiale medier som Twitter og Facebook. 
 
Det er bedt om finansiering gjennom fem aktører, der hver aktør bedt om et tilskudd på kr. 50.000,-  
Disse er, i tillegg til Frøya kommune, Hitra kommune, Trondheim kommune, FHL Midt og Røe 
Kommunikasjon. 
 
Vurdering: 
 
Magasinet skal bygge livet ved havet som merkevare, det skal vise at havet er et godt sted å være og et 
spennende sted å jobbe. Sakene i magasinet skal skape gode følelser for målgruppen for å jobbe i 
havbruksnæringen. 
Rådmannen stiller seg positiv til deltakelse i prosjektet under forutsetning av at de andre aktørene også fatter 
positive vedtak i saken. 
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INVESTERING- OG DRIFTSBUDSJETT FOR 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Festeavgift for 2014 økes som foreslått av fellesrådet.  
 
2. Øvrige investeringsoppgaver utsettes til 2015. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Frøya Sokn. 
 
Saksopplysninger: 
 

Fellesrådet foreslår øning av festeavgifter for Frøya kommune slik: 
Graver fra 0-50 år økes fra kr. 45,- til kr. 100,- per år. 
Graver fra 51-60 år økes fra kr. 65,- til kr. 100,- per år 
Graver fra 61-70 år økes fra kr. 100,- til kr 200,- per år. 
Graver fra 71-80 år endres ikke, og er fremdeles kr. 200,- per år. 
 
Det er behov investeringsoppgaver på følgende områder, prioritert av fellesrådet: 

1. Handicaptilpasning i Hallaren kirke (innvendig)  kr. 142.000,- 
2. Planlagt universellutforming utf. Hallaren, Titran og Sula kr. 217.700,- 
3. Automatisk ringeanlegg Sula kapell    kr. 147.100,- 
4. parkeringsplass ved Vågan gravplass   kr. 
5. Parkeringsplass ved Titran kapell    kr. 

Samlede investeringskostnader: kr. 506.800,- eks mva 
 

Vurdering: 
 
Festeavgiftene ble sist fastsatt i 2008. Nye satser er satt ut fra samme satser som Hitra kommune benytter per i 
dag.  
Da det er sent på året vil det være vanskelig å få igangsatt foreslåtte prosjekter i inneværende år, samtidig som 
det ikke er satt av penger til dette i 2014. Det er derfor hensiktsmessig å behandle dette som en del av 
budsjettprosessen høsten 2014, det det også fremlegges prosjektplan med kostnadsberegninger for 
investeringsoppgavene. 
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KJØP AV NY BRANNBIL/RØYKDYKKERBIL  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre viser til tidligere vedtak i sak 6/14 og de anbud som nå er innkommet både på nye 
biler og en brukt bil. Kommunestyret ser det som viktig at Frøya Brann og redning nå bygges opp med 
nytt moderne utstyr for å møte de utfordringer man har som følge av økning av i antall større bygge og 
ikke minst befolkningsøkningen. 
 
Kommunestyret vedtar følgende innkjøp av nytt/brukt bilmateriell og utstyr: 
 
Ny brannbil inkludert opsjoner : kr. 2.200.000,- 
Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner): kr.    547.000,- 
Kjøp av brukt bil fra Braco A/S : kr.    365.000,-  
Sum    : kr. 3.112.000,- 
+ mva    : kr.    778.000,-   
TOTALT   : kr. 3.890.000,- 
 
Dette finansieres på følgende måte: 
 
Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14   : kr. 2.255.000,- 
Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil) : kr.    641.000,- 
Forsikringsoppgjør i 2014    : kr.    245.000,- 
Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet : kr.    749.000,- 
TOTALT      : kr. 3.890.000,- 
 
Det forutsettes at det før budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplanen for 2015 – 2018 fremlegges 
utredning som viser løsning for ny brannstasjon på Sistranda og Nordskag. Dette for at man skal kunne 
ha en tilfredsstillende brannstasjonsløsning ved anskaffelse av nye biler og utstyr. 
 
Formannskapets behandling i møte 12.08.14: 
 
Flg. omforente forslag til rådmannens innstilling  

 
«Rådmannen bes utrede anskaffelse av en tankbil.» 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre viser til tidligere vedtak i sak 6/14 og de anbud som nå er innkommet både på nye biler og 
en brukt bil. Kommunestyret ser det som viktig at Frøya Brann og redning nå bygges opp med nytt moderne 
utstyr for å møte de utfordringer man har som følge av økning av i antall større bygge og ikke minst 
befolkningsøkningen. 
 



Saknr: 101/14 

Kommunestyret vedtar følgende innkjøp av nytt/brukt bilmateriell og utstyr: 
 
Ny brannbil inkludert opsjoner : kr. 2.200.000,- 
Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner) : kr.    547.000,- 
Kjøp av brukt bil fra Braco A/S : kr.    365.000,-  
Sum    : kr. 3.112.000,- 
+ mva    : kr.    778.000,-   
TOTALT   : kr. 3.890.000,- 
 
Dette finansieres på følgende måte: 
 
Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14  : kr. 2.255.000,- 
Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil) : kr.    641.000,- 
Forsikringsoppgjør i 2014    : kr.    245.000,- 
Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet : kr.    749.000,- 
TOTALT     : kr. 3.890.000,- 
 
Det forutsettes at det før budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplanen for 2015 – 2018 fremlegges 
utredning som viser løsning for ny brannstasjon på Sistranda og Nordskag. Dette for at man skal kunne ha en 
tilfredsstillende brannstasjonsløsning ved anskaffelse av nye biler og utstyr. 
 
Vedlegg: 
 
Særutskrift fra kommunestyresak 6/14 
Anbudsprotokoll – Røykdykkerbil 
Anbudsprotokoll - Brannbil 
 
Saksopplysninger:   
 
I januar 2014 ble bil 2 ved hovedstasjonen vraket og det ble i kommunestyret vedtatt å gå til innkjøp av ny 
brannbil og vaktbil(kommandobil). Særutskrift følger vedlagt. 
Begge innkjøpene har vært ute på anbud med anbudsfrist 6. juni 2014. Anbudsprotokoller følger vedlagt. 
 
Vurdering: 
 
Det er nå antatt anbud på røykdykkerbil, men bilen er ennå ikke satt i bestilling. Bakgrunnen for at det er 
innhentet anbud på røykdykkerbil er med bakgrunn i avgiftssystemet. En bil som registreres som røykdykkerbil 
er avgiftsfri, men det må betales moms og vi sparer på denne måten ca. 319.000,-. Vi kan så selge bilen etter 3 år 
og sette inn setene som medfølger bilen uten ekstra avgift for dette. Denne ordningen er under revisjon og vi vet 
ikke når denne bestemmelsene vil bli endret. 
 
Røykdykkerbilen som er antatt er samme merke som vi har i dag, nemlig en Mitsubishi Pajero. Kostnaden for 
denne blir kr. 547.000,- + mva dvs. kr. 683.000,-. Dette inkluderer service og røykdykkerstoler(inkludert i 
opsjonsprisen). Vi vil ikke få momskompensasjon for kjøp av denne bilen så lenge vi har fått avgiftsfritak. 
Avgiftsfritaket utgjør kr. 455.000,- og med fradrag av momsen som ikke kompenseres(136.000) sparer vi kr. 
319.000,- . I tillegg vil vi så etter 3 år kunne selge bilen som personbil og sannsynligvis oppnå prisen vi betalte 
for bilen kr. 418.000,-. Det er imidlertid lite aktuelt å selge bilen etter 3 år med den kjørelengden vi vil ha som 
kommandobil/vaktbil, slik at bilen sannsynligvis vil bli brukt i denne tjenesten langt utover 3 år. 
 
Vi har også mottatt anbud på kjøp av ny brannbil. Her er det innkommet to anbud, men her er det foreløpig ikke 
antatt anbud. Dette vil skje tidlig i august. Anbudene er ikke gjennomgått men de to anbudene for begge 
anbyderne gjelder to alternative chassis, henholdsvis Mercedes og MAN. Begge alternativene er tilbudt av begge 
anbyderne. Prisen varierer fra  
kr. 1.972.000,- til kr. 1.803.000,- ekskl. mva. Her vil man oppnå momskompensasjon. I tillegg kommer en del 
utstyr som skumutstyr, frigjøringsutstyr, vinsj m.m. so har en pris på ca. kr. 400.000,-. For rimeligste 
alternativ(anbud) vil derfor totalprisen bli på ca.  
kr. 2.200.000,- ekskl. mva. 
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Vi har nå i en overgangsfase leid bil fra Braco(bilen som ble leid fra Kristiansund i startfasen er tilbakelevert 
pga. en del mangler). Bilen som nå leies er en 90 modell som kun har en kjørelengde på 23000 km. Dette er en 
bil som er fullt renovert og som kan gå i mange år. Vi har i dag en bil på Nordskag fra 1984 og som ikke har 
vanntank. Som følge av dette kan ikke mannskapsstyrken på Nordskag foreta røykdykking før en av bilene fra 
hovedstasjonen på Sistranda er på plass. Bestemmelsene her er at bilen må ha en minimumsvannmengde på 2000 
liter for at man kan igangsette røykdykking. 
 
På Nordskag har man i dag ikke brannstasjon som tilfredsstiller dagens krav og her vil nå industrivernet ved 
Innovamar bygge ny stasjon, hvor Frøya brannvesen er tilbudt å leie plass for bil og utstyr til brannvesnet. Med 
dette som utgangspunkt kan vi så også ha en større bil på Nordskag som tilfredsstiller kravet til 
røykdykkerinnsats. Det vil derfor være aktuelt å kjøpe bilen vi leier fra Braco og plassere denne på Nordskag, 
evt. flytte dagens bil på hovedstasjonen til Nordskag. Det siste alternativet kan være det mest aktuelle 
alternativet pga. av at den leide bilen krever tungbilsertifikat, mens dagens bil på Sistranda kan kjøres med C1- 
sertifikat som følge av at den er registrert som maskinredskap. På sikt vil det imidlertid bli aktuelt også med ny 
bil på Nordskag(fremskutt enhet), men selvsagt med en forutsetning at den har 2000 liters tank. 
 
For Sistranda sin del er det ikke mulig å få en brannbil som går inn i garasjen hvor den vrakete bilen var plassert. 
I dag leier vi derfor ekstra garasje fra Siholmen A/S, men denne er uisolert, slik at her må det foretas en 
utbedring skal vi kunne ha en isolert garasje som hindrer frost på pumper m.m. En utredning om fremtidig 
plassering av brannstasjon og evt. leie eller bygge ny stasjon på Sistranda vil bli fremlagt i egen sak i september. 
 
Ut fra vedtaket i kommunestyret i sak 6/14 ble det bevilget totalt kr. 2,5 mill inkludert forsikringsoppgjør for den 
vraka bilen. Forsikringsoppgjøret ble på kr. 245.000,- etter fradrag for egenandelen på kr. 5.000,-. Dette betyr at 
vi allerede har vedtak på et låneopptak på  
kr. 2.255.000,-. 
 
Vi har mottatt tilbud fra Braco om kjøp av bilen vi leier på kr. 365.000,- + mva. Dette er rimelig i forhold til 
kjørelengde og den stand bilen har. Bilen er også gjennomgått ved Fosen Verkstedservice. Vi har også en pris på 
månedsleie på kr. 10.000,- + mva. Ved en leveringstid på ny bil på 10 mndr. betyr dette en totalleie på kr. 
100.000,- + mva i denne perioden. 
 
Slik finansieringen er vedtatt for 2014 i k.sak 6/14 er det ikke behov for tilleggsfinansiering i år som følge av at 
ny brannbil har en leveringstid på minimum 9-10 mndr. Dette betyr at bilen tidligst kan leveres i juni 2015. I 
henhold til anbudet skal kun chassis betales ved ankomst til leverandørens verksted, mens resten betales ved 
levering av komplett oppbygd bil. 
 
Med bakgrunn i ovenstående får man følgende beregning av total innkjøpspris for ny brannbil, ny 
røykdykkerbil(kommandobil) og kjøp av brukt brannbil fra Braco A/S. 
 
Ny brannbil inkludert opsjoner : kr. 2.200.000,- 
Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner) : kr.    547.000,- 
Kjøp av brukt bil fra Braco A/S : kr.    365.000,-  
Sum    : kr. 3.112.000,- 
+ mva    : kr.    778.000,-   
TOTALT   : kr. 3.890.000,- 
 
Dette finansieres på følgende måte: 
 
Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14  : kr. 2.255.000,- 
Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil) : kr.    641.000,- 
Forsikringsoppgjør i 2014    : kr.    245.000,- 
Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet : kr.    749.000,- 
TOTALT     : kr. 3.890.000,- 
 
Rådmannen ser det som svært viktig at Frøya Brann- og redning nå bygges opp med nytt moderne utstyr for å 
møte de utfordringer man har som følge av økning av i antall større bygge og ikke minst befolkningsøkningen. 
Dette avspeiler også økning i antall utrykninger man har pr. år. Det må også tillegges at brann- og redning er 
tillagt betydelig større ansvarsområder enn tidligere som følge av lang utrykningstid for politiet , samt utvidet 
medisinsk hjelp gjennom prosjektet «Mens vi venter på ambulanse). 
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REGULERINGSPLAN FOR INDRE DEL AV MÅØYHÅLET - SLUTTBEHANDLING  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Indre del av Måøyhålet med beskrivelse, 
plankart og bestemmelser datert 22.05.2014. Vedtaket fattes i medhold til plan- og  
bygningslovens § 12-12. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Indre del av Måøyhålet med beskrivelse, plankart 
og bestemmelser datert 22.05.2014. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Vedlegg: 
 
1. Plankart, datert 22.05.2014 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 22.05.2014 
3. Planbeskrivelse 
4. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 25.06.2014 
5. Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 24.06.2014 
6. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 31.07.2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 12.06.2014 å legge ut reguleringsplan for indre del av Måøyhålet til 
høring og offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
Reguleringsplanen omfatter et areal på ca. 3,4 daa og ligger i reguleringsplan for Mausund havneområde. 
Bakgrunnen for planen er i hovedsak å få utvidet naustområdet ved å fjerne innregulerte vei og regulere den 
tilbake til slik den følger eksisterende veitrase.  
 
Vurdering: 
 
Høringsfristen ble satt til 11.08.2014 og innen fristens utløp hadde følgende merknader kommet inn: 
 
Hvem Merknader Tiltak 
Sør-Trøndelag fylkeskommune Ingen Ingen 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Ingen, men gjør oppmerksom på at 

alle tiltak som gjelder 
mudring/dumping skal behandles 
etter forurensingsregelverket. 

Ingen 

Statens vegvesen Ingen ingen 
 
På bakgrunn av ovenstående tilrår administrasjonen at Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan 
for Indre del av Måøyhålet. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningslovens § 12-12. 
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NAUSTTOMT I AVLØYSVÅGEN  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune selger sjøhustomt fra eiendommen Gnr. 5, bnr. 10 til Beate og Per Gunnar Ørndahl. 
Tomta begrenses til 100 m2 og det forutsettes at det bygges sjøhus for lagring av utstyr og ikke naust på 
tomta. Dette for å unngå betydelig terrenginngrep. Videre forutsettes at det opparbeides ny gangadkomst 
til småbåtanlegget som krysser tomta, slik at denne adkomsten blir opprettholdt. 
Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune selger sjøhustomt fra eiendommen Gnr. 5, bnr. 10 til Beate og Per Gunnar Ørndahl. Tomta 
begrenses til 100 m2 og det forutsettes at det bygges sjøhus for lagring av utstyr og ikke naust på tomta. Dette 
for å unngå betydelig terrenginngrep. Videre forutsettes at det opparbeides ny gangadkomst til småbåtanlegget 
som krysser tomta, slik at denne adkomsten blir opprettholdt. 
Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Beate og Per Gunnar Ørndahl, datert 20.03.2014 
Kart i målestokk 1:1000 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
 
Saksopplysninger:   
 
Beate og Per Gunnar Ørndahl søker om kjøp av sjøhustomt på Avløs. Den omsøkte tomta ligger i et område som 
er avsatt til sjøhustomtområde i kommuneplanens arealdel 
 
Vurdering: 
 
Tomta som omsøkes ligger tett opp til et annet sjøhus og ligger i et sterkt skrånende terreng. Den egner seg ikke 
som tomt til naust for lagring av båt, men er fullt brukbar til sjøhus for lagring av fiske- og sjøutstyr.  
 
Tomta vil ligge tett opp til en felles småbåthavn, slik at liggekai vil være ivaretatt ved denne marinaen. 
Rådmannen vil innstille på at det selges tomt som omsøkt og at tomtestørrelse begrenses til 100 m2. Tilsvarende 
nabotomt er på 80 m2. 
 
Når det gjelder pris for sjøhustomter har kommunen hatt ulik praksis når det gjelder prisfastsettelse. Imidlertid er 
den omsøkte tomta svært vanskelig å bygge på, da den ikke kan benyttes som en tradisjonell nausttomt. Det tilrås 
at tomta selges for kr. 30.000,- og at kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. 
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EVALUERING AV PRØVEORDNING, SOMMERÅPEN SFO SISTRANDA SKOLE  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommunestyre tar informasjonen om evaluering av sommeråpen SFO ved Sistranda skole til 
orientering. 
 
Frøya kommunestyre anbefaler en videreføring av tilbudet om sommeråpen SFO ved Sistranda skole med 
en utvidelse også til andre skoler etter behov. Dette må da tas med i den videre budsjettbehandlinga for 
2015. 
 
Enstemmig. 
 
Hovedutvalgets behandling i møte 19.08.14: 
 
Flg. omforente forslag til innstilling ble fremmet: 

 
Frøya kommunestyre tar informasjonen om evaluering av sommeråpen SFO ved Sistranda skole til orientering. 
 
Frøya kommunestyre anbefaler en videreføring av tilbudet om sommeråpen SFO ved Sistranda skole med en 
utvidelse også til andre skoler etter behov. Dette må da tas med i den videre budsjettbehandlinga for 2015. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedutvalg for drift tar informasjonen om evaluering av sommeråpen SFO ved Sistranda skole til 
orientering/alt 1/alt 2 i saksframlegget. 
 
Vedlegg: 
 
Skjema for påmelding til sommeråpen SFO, Sistranda skole. 
 
Saksopplysninger/Vurdering: 
 
På bakgrunn av nevnte budsjettvedtak ble det gjort kjent for foresatte og lagt en plan for gjennomføring ved 
Sistranda skole. Det ble sendt ut en påmelding (se vedlegg). 
Det var i snitt 3 foresatte/elever som benyttet seg av tilbudet. 
 
Det er rådmannens klare vurdering at HFD må vurdere om dette pr dato et tilbud som skal videreføres og 
utvides. Rådmannen ser absolutt nødvendigheten av et slikt tilbud for de som har behov, men hadde håpet på en 
noe større deltakelse. 
Rådmannen ber HFD vurdere to alternativer 

1. HFD anbefaler en videreføring av tilbudet om sommeråpen SFO ved Sistranda skole- med en utvidelse 
også til andre skoler etter behov. Dette må da tas med i den videre budsjettbehandlinga for 2015. 

2. HFD ser at førsøket med sommeråpen SFO ved Sistranda skole ikke har hatt den ønskede effekt, og 
velger å ikke videreføre/utvide forsøket. 

 



Saknr: 105/14 

FRØYA KOMMUNE 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
137/14 Formannskapet 12.08.2014 
105/14 Kommunestyret 28.08.2014 
 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TURID BERGET  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune. 
  
1. Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges:_______________________________. 
2. Evt. vararepresentant dersom Ola Vie går inn som fast medlem:________________. 
3. Leder i Overskattetakstnemnda velges:_____________________________________. 
4. Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges:_________________________. 
5. Evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn som fast representant:_______________. 
6. Til meddommer i Tingretten foreslås:______________________________________. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Saken oversnedes Kommunestyret uten innstilling. Saken oversendes lederen for SVtil forslag på kandidater. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune. 
  
1. Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges:_______________________________. 
2. Evt. vararepresentant dersom Ola Vie går inn som fast medlem:________________. 
3. Leder i Overskattetakstnemnda velges:_____________________________________. 
4. Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges:_________________________. 
5. Evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn som fast representant:_____________________. 
6. Til meddommer i Tingretten foreslås:______________________________________. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Turid Berget om fritak fra politiske verv datert 18.06.14. 
Forslag på kandidater fra Frøya Sv er vedlagt. 
 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Turid Berget søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden med bakgrunn i at hun 
flytter fra kommunen:   

• Fast medlem i kommunestyret. 
• Leder i Overskattetakstnemnda. 
• Representant fra Sørværa i Trafikkrådet. 
• Meddommer i Tingretten. 
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Vurdering: 
 
Dersom repr. Turid Berget får innvilget fritak ut perioden vil: 
 

• Ola Vie komme inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden. 
• Torbjørn Reppe komme inn som 3. varamedlem til kommunestyret. 

 
Flg. nyvalg må foretas: 
 

• Valg av fast medlem i Overskattetakstnemnda. 
• Valg av leder i Overskattetakstnemnda. 
• Valg av representant i Trafikkrådet fra Sørværa evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn 

som fast representant. 
• Forslag på meddommer i Tingretten 

 
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten 

uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”  

 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  varamedlemmer inn i den 

nummerorden de er valgt.” 

 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 
Vurdering: 
 
Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune. 
  

• Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges:__________________________. 
• Evt. vararepresentant dersom Ola Vie går inn som fast medlem:____________. 
• Leder i Overskattetakstnemnda velges:________________________________. 
• Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges:______________________. 
• Evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn som fast representant:___________________. 
• Til meddommer i Tingretten foreslås__________________________________. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - EVA MARIE HAMMERVIK  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen 
kommune. 
 
1. Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage velges______________. 
2. Frøya kommune foreslår Miljøkonsulent Øyvor Helstad som meddommer til utvalg for 

Jordskiftesaker for resten av perioden. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Saken oversnedes Kommunestyret uten innstilling. Saken oversendes lederen for SVtil forslag på kandidater. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune. 
  
1. Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage 

velges_____________________________. 
2. Frøya kommune foreslår Miljøkonsulent Øyvor Helstad som meddommer til utvalg for Jordskiftesaker for 

resten av perioden. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Eva Marie Hammervik om fritak fra politiske verv datert 22.07.14. 
Forslag på kandidater fra Frøya Sv er vedlagt. 
 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Eva Marie Hammervik søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden med bakgrunn i 
at hun flytter fra kommunen:   

• Varamedlem til kommunestyret. 
• Varamedlem for Ola Vie i Samarbeidsutvalget ved Nesset barnehage. 
• Jordskiftedommer til utvalg av jorskiftesaker. 

 
Vurdering: 
 
Dersom repr. Eva Marie Hammervik får innvilget fritak ut perioden vil: 
 

• Brit Ingeborg Hestnes Vie komme inn som 4 varamedlem til kommunestyret ut perioden. 
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Flg. nyvalg må foretas: 
 

• Valg av varamedlem for Ola Vie i samarbeidsutvalget for Nesset barnehage. 
• Forslag på jordskiftedommer til utvalg for Jordskiftesaker. 

 
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten 

uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”  

 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  varamedlemmer inn i den 

nummerorden de er valgt.” 

 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 
Vurdering: 
 
Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune. 
  
• Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage velges______. 
• Forslag på jordskiftedommer til utvalg for Jordskiftesaker. Miljøkonsulent Øyvor Helstad er forespurt og 

sagt ja. 
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SUPPLERING/NYVALG TIL NEMNDER, RÅD OG UTVALG GRUNNET DØDSFALL  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Følgende valg gjøres til de nemnder, råd og utvalg som repr. Tor Pettersen var medlem av: 
 
1. Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges:_________________________. 
2. Evt. vararepresentant dersom Gunn Heidi Hallaren går inn som fast medlem:__________________. 
3. Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges:____________________. 
4. Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges:______________. 
5. Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og Bodil 

Hammerdal vil gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt. 
6. Varamedlem for Heidi Madsvåg fra Kommunalt Brukerråd i Trafikksikkerhetsutvalget velges 

Kirsten Rønquist Antonsen som også er forespurt. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Saken oversnedes Kommunestyret uten innstilling.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende valg gjøres til de nemnder, råd og utvalg som repr. Tor Pettersen var medlem av: 
 
1. Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges:_________________________. 
2. Evt. vararepresentant dersom Gunn Heidi Hallaren går inn som fast medlem:__________________. 
3. Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges:____________________. 
4. Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges:______________. 
5. Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og Bodil Hammerdal vil 

gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt. 
6. Varamedlem for Heidi Madsvåg fra Kommunalt Brukerråd i Trafikksikkerhetsutvalget velges Kirsten 

Rønquist Antonsen som også er forespurt. 
 
Vedlegg: 
 
Div. vedlegg. 
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Saksopplysninger:   
 
Etter at repr. Thor Pettersen døde tidligere dette år, er det ikke foretatt supplering til de nemner, råd og utvalg 
han var politisk representert i.   

• Fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten. 
• Fast medlem i Kommunalt brukerråd. 
• Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda. 
• Varamedlem for Heidi Madsvåg fra KBR i Trafikksikkerhetsutvalget. 
• Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere. 
 
I tillegg var Pettersen vararepresentant til kommunestyret. 
 

Vurdering: 
 
• Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges:___________________________. 
• Evt. vararepresentant dersom Gunn Heidi Hallaren går inn som fast medlem:_________. 
• Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges:_________. 
• Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges:__________________. 
• Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og Bodil Hammerdal vil 

gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt. 
• Varamedlem for Heidi Madsvåg fra KBR i Trafikksikkerhetsutvalget velges Kirsten Rønquist Antonsen 

som også er forespurt. 
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RÅDMANNENS ORIENTERING  
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
 
Venstre v/repr. Arvid Hammernes oversendte følgende spørsmål til formannskapsmøte 12.08.14: 
”Er avgangsresultatene og grunnskolepoeng hos oss kjent for skoleåret 2013-14? 
Hvis svaret er ja, bes det at formannskapet orienteres i møte 12.08.14. 
Bakgrunnen for spørsmålet er det ønskes opplysninger om situasjonen innen skole da Frøya kommune har hatt 
svært svake resultater på grunnskolepoeng i de siste årene.  Det er av interesse å vite om det har blitt 
forbedringer.” 
 
Interpellasjon fra Frp v/Aleksander Søreng 
”Kommunesammenslåing må avgjøres av folket 
Regjeringen har varslet en kommunereform, der målet er større og mer robuste kommuner. 
Regjeringen har gitt signaler om at man i første omgang ønsker frivillige kommunesammenslåinger, og at man 
vil kunne oppnå økonomiske fordeler ved frivillig sammenslåing. 
Det er med bakgrunn i dette viktig å være tidlig ute med å gjennomføre en kommunesammenslåing. 
For Frøya kommune vil det være naturlig at man slår seg sammen med Hitra kommune. Det bør derfor snarest 
igangsettes en prosess sammen med Hitra kommune, for å vurdere en sammenslåing av de to kommunene. 
Selv om det nå haster med å igangsette en kommunesammenslåing, er det viktig at dette er godt forankret i 
befolkningen. Det er derfor ønskelig at det gjennomføres en folkeavstemming om kommunesammenslåing.” 
 
Forslag: 
Frøya kommunestyre ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak om prosess frem mot en 
eventuell kommunesammenslåing. 
Rådmannen må i saken utrede hvor raskt det kan gjennomføres en folkeavstemming for eller mot 
kommunesammenslåing. 
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RESSURSKREVENDE BRUKER, HJEMMEBASERTE TJENESTER - UTVIDET BRUKERSTYRT 
PERSONLIG ASSISTANSE. ØKNING BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE 
 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken er unntatt offentlighet OFL §13. Saken vil bli omdelt i gruppemøtene. 
 



Saknr: 111/14 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
28.08.2014 

Arkivsaksnr: 
14/603 

Sak nr: 
111/14 

Saksbehandler: 
Gulbrandsen Berit 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
143/14 Formannskapet 12.08.2014 
111/14 Kommunestyret 28.08.2014 
 
 
ØKNING AV TJENESTETILBUD -  BPA  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken er unntatt offentlighet OFL §13. Saken vil bli omdelt i gruppemøtene. 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/784    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.06.14  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 19.06.14 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 19.06.14. 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
 

Kommunestyret: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

Møtedato: 
19.06.2014 

Møtetid: 
10.00 – 17.25 

Av utvalgets medlemmer møtte 
21 av 23  

Fra og med sak:  63/14 
Til og med sak:  91/14 
 
 
Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 - 2015 
 
 
Arbeiderpartiet: 
Berit Flåmo 
Kristin Reppe Storø 
Vida Zubaite-Bekken 
Helge Borgen 
Gunn Heidi Hallaren 
Frode Reppe 
Eli Ann Karlsen 
Pål Terje Bekken 
Elin A. Wahlvåg 
Torill Pettersen 
 
 

Sosialistisk Venstreparti: 
Turid Berget 
 
Fremskrittspartiet: 
Olaf Reppe 
Jarl Arthur Dyrvik 
Vivian Dolen Sørdal 
Aleksander Søreng 
Peggy Alise Johansen 
 

Høyre: 
Martin Nilsen 
Heidi Glørstad Nielsen 
 
Senterpartiet: 
Bjørnar Espnes 
 
Venstre: 
Arvid Hammernes 
Vibeke Franck Sehm  
Edvin Paulsen  
Lillian Holm 

 
Faste representanter med forfall: 
 
Arbeiderpartiet: 
Vida Zubaite-Bekken 
Helge Borgen 
Elin A. Wahlvåg 
 

Sosialistisk Venstreparti: 
Turid Berget 
Fremskrittspartiet: 
Olaf Reppe 

Høyre: 
Martin Nilsen 
Senterpartiet: 
Bjørnar Espnes 
Venstre: 
Vibeke Franck Sehm  
Edvin Paulsen  
Lillian Holm 

 
Vararepresentanter som møtte: 
 
Arbeiderpartiet: 
Ann Kristin Kristoffersen 
Torbjørn Taraldsen 
Egil Berge 

Sosialistisk Venstreparti: 
Eva Marie Hammervik 
Fremskrittspartiet: 
Terje Grytvik 

Høyre: 
Kjartan Ervik 
Senterpartiet: 
Sten S. Arntzen 
Venstre: 
Ingrid Skjærstein Johansen 

 
Merknader: 
 
1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssak 91/14 og trekking av sak 70/14 ble enstemmig godkjent. 
2.     Kl. 10.00 TEMA: Ny kommunereform – hvor går Frøya. Orientering og debatt v/Ottar Vist, KS og Alf 

Petter Tenfjord, fylkesmannen. 
3. Repr. Heidi Glørstad Nielsen ble enstemmig valgt til settevaraordfører. 
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4.     Kl. 12.00 Revisjon Midt-Norge IKS v/Inge Storås som gjennomgikk årsberetning og regnskap. 
5. Repr. Aleksander Søreng fikk innvilget permisjon fra kl. 16.00 før behandling av sak 83/14. 
6. Repr. Egil Berge fikk innvilget permisjon fra kl. 17.00 under behandling av sak 89/14. 
 
Underskrift: 
 
 
 

Berit Flåmo Terje Grytvik 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 
 
Utvalg  : Kommunestyret 
Møtedato: 19.06.2014 
 
 
SAKSLISTE 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
  Innhold 
 
63/14 14/618   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.05.14  

 
64/14 14/663   
 REFERATSAKER  

 
65/14 14/646   
 GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013  

 
66/14 14/723   
 DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP 

2013  
 

67/14 14/680   
 ÅRSMELDING 2013  

 
68/14 14/726   
 BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETT 2014  

 
69/14 14/724   
 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014  

 
70/14 14/712   
 Saken ble trekt under godkjenning av sakslista.  

 
71/14 14/721   
 REVIDERT DELEGASJONSREGLEMENT - FRØYA KOMMUNE  

 
72/14 14/722   
 REVIDERT MØTEREGLEMENT - FRØYA KOMMUNE  

 
73/14 14/387   
 ØKONOMIREGLEMET FRØYA KOMMUNE  

 
74/14 12/319   
 FORPROSJEKT NORDSKAG OPPVEKSTSENTER  

 
75/14 14/628   
 FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER - 

SAMEIEAVTALE/FORVALTNINGSAVTALE  
 

76/14 14/730   
 EVT. DELTAKELSE I EIENDOMSSELSKAP - BLÅTT KOMPETANSESENTER  
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77/14 13/988   
 EVT. OVERTAKELSE OG UTBEDRING AV SØRBURØY KAI  

 
78/14 14/716   
 NY SAMARBEIDSAVTALE - IUA SØR-TRØNDELAG  

 
79/14 12/730   
 SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN  

 
80/14 14/633   
 STØTTE TIL ØKT BREDBÅNDSKAPASITET PÅ SISTRANDA  

 
81/14 14/495   
 FRØYAPILOTEN - KYSTENS SENTER FOR LIVSLANG LÆRING/13-ÅRIG LØP   

 
82/14 11/1386   
 SLUTTRAPPORT - SAMHANDLING I ØYREGIONEN  

 
83/14 14/517   
 SAMARBEIDSAVTALE - LIVSGLEDE FOR ELDRE  

 
84/14 14/638   
 PENGEGAVE TIL FLYGEL I FRØYA KULTUR - OG KOMPETANSESENTER  

 
85/14 12/1382   
 GNR 65  BNR 415 REGULERINGSENDRING LILLE AURSØY  

 
86/14 13/776   
 SLUTTBEHANDLING- REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR. 8 BNR.4  

 
87/14 14/533   
 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKKE  

 
88/14 14/626   
 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014  

 
89/14 14/619   
 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 
90/14 14/620   
 RÅDMANNENS ORIENTERING  

 
91/14 14/752   
 URAVSTEMNING NY HOVEDAVTALE OG NY HOVEDTARIFFAVTALE  
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63/14  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.05.14  
 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte 22.05.14 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 22.05.14 godkjennes som framlagt. 
 
  
64/14  
REFERATSAKER  
 
 
Vedtak: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
  
65/14  
GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013  
 
 
Vedtak: 
 
Årsberetning og regnskap for 2013 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Årsberetning og regnskap for 2013 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 
  
66/14  
DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP 2013  
 
 
Vedtak: 
 
I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende 
budsjettmessige endringer: 
 
Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 -  kr. 5 036 607,10 
Premieavvik - KLP 10905.1101.171 + kr.    387 955,- 
Premieavvik - SPK 10906.1101.171 -  kr.    105 825,- 
AGA Premieavvik - KLP 10995.1101.171 + kr.      19 786,- 
AGA Premieavvik - SPK 10996.1101.171 -  kr.        5 397,- 
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Avsatt Bufferfond/Risiko  15400.9000.880 + kr. 2 490 088,10 
Avsatt Rentereguleringsfond 15402.9000.880 + kr. 2 250 000,- 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende budsjettmessige 
endringer: 
 
Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 -  kr. 5 036 607,10 
Premieavvik - KLP 10905.1101.171 + kr.    387 955,- 
Premieavvik - SPK 10906.1101.171 -  kr.    105 825,- 
AGA Premieavvik - KLP 10995.1101.171 + kr.      19 786,- 
AGA Premieavvik - SPK 10996.1101.171 -  kr.        5 397,- 
Avsatt Bufferfond/Risiko  15400.9000.880 + kr. 2 490 088,10 
Avsatt Rentereguleringsfond 15402.9000.880 + kr. 2 250 000,- 
 
Enstemmig. 
 
  
67/14  
ÅRSMELDING 2013  
 
 
Vedtak: 
 
Årsmeldinga for 2013 tas til orientering, med følgende innspill: 
 
- feil areal på øya vår 
- lite om idrett under kultur, Tour de Frøya er ikke nevnt, som er et stort arr., mer om fotball og håndball 
  Frøya Over er ikke nevnt 
- hvorfor står antall oppdrettskonsesjoner, og ikke andre bedrifter, og antall lag og organisasjoner som er       
  på Frøya 
- kan vi oppfordre innbyggerne til å lese, å komme med tilbakemeldinger ang. kortversjon av    
 Årsmeldinga på e- postadressen til kommunen? 
 

Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Årsmeldinga for 2013 tas til orientering, med følgende innspill: 
 
- feil areal på øya vår 
- lite om idrett under kultur, Tour de Frøya er ikke nevnt, som er et stort arr., mer om fotball og håndball 
  Frøya Over er ikke nevnt 
- hvorfor står antall oppdrettskonsesjoner, og ikke andre bedrifter, og antall lag og organisasjoner som er       
  på Frøya 
- kan vi oppfordre innbyggerne til å lese, å komme med tilbakemeldinger ang. kortversjon av    
 Årsmeldinga på e- postadressen til kommunen? 
 

Enstemmig. 
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68/14  
BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETT 2014  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjett som følger: 
 
Prosjektnr: Tekst: Beløp: 
111302 IKT (inkl. økonomisystem)     255 499,- 
111303 Oppgradering E-kommune 183 231,- 
551305 Hamarvik BHG/Nabeita oppvekstsenter 4 928 766,- 
551306 Nordskag oppvekstsenter 10 000 000,- 
551310 Omsorgsboliger Beinskaret 3 155 261,- 
551311 Påkostning kommunale bygninger 131 673,- 
551312 Kom-Opp prosjektet 454 500,- 
551317 Utbygging Sistranda Sentrum 15 771 664,- 
551318 Utvidelse av renseanlegg 3 460 172,- 
551319 Utskifting/rehab ledningsnett 979 679,- 
551322 Sæthervågen Fiskerihavn 5 201 015,- 
551324 Vassverksutbygging 1 491 635,- 
551326 Hovedkloakk nytt næringsområde 1 924 752,- 
551329 Asfaltprogram 1 211 332,- 
551330 Utskifting/rehab høydebasseng 826 100,- 
551331 Fiskerihavn – Sistranda 311 584,- 
551335 Næringsområde Nordhammarvik 1 008 636,- 
551337 Boligfelt Dyrøy 1 000 000,- 
551338 Boligområde Kverva 5 000 000,- 
551339 Brannsikring Hallaren kirke 1 132 500,- 
551342 Dyrøy oppvekstsenter 951 000,- 
551345 Adresseprosjekt 215 372,- 
551346 Frøya kultur- og kompetansesenter 3 724 313,- 
551351 Midtsiholmen 700 000,- 
551352 Utbygging/sannering i h.h.t. rammeplan 3 500 000,- 
 Totalt 67 518 683,- 
 Finansiering:  
 Bruk av ubrukte lånemidler 55 429 981,- 
 Statlige tilskudd 6 239 000,- 
 Momskompensasjon 5 849 702,- 
 Total finansiering 67 518 683,- 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjett som følger: 
 
Prosjektnr: Tekst: Beløp: 
111302 IKT (inkl. økonomisystem)     255 499,- 
111303 Oppgradering E-kommune 183 231,- 
551305 Hamarvik BHG/Nabeita oppvekstsenter 4 928 766,- 
551306 Nordskag oppvekstsenter 10 000 000,- 
551310 Omsorgsboliger Beinskaret 3 155 261,- 
551311 Påkostning kommunale bygninger 131 673,- 
551312 Kom-Opp prosjektet 454 500,- 
551317 Utbygging Sistranda Sentrum 15 771 664,- 
551318 Utvidelse av renseanlegg 3 460 172,- 
551319 Utskifting/rehab ledningsnett 979 679,- 
551322 Sæthervågen Fiskerihavn 5 201 015,- 
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551324 Vassverksutbygging 1 491 635,- 
551326 Hovedkloakk nytt næringsområde 1 924 752,- 
551329 Asfaltprogram 1 211 332,- 
551330 Utskifting/rehab høydebasseng 826 100,- 
551331 Fiskerihavn – Sistranda 311 584,- 
551335 Næringsområde Nordhammarvik 1 008 636,- 
551337 Boligfelt Dyrøy 1 000 000,- 
551338 Boligområde Kverva 5 000 000,- 
551339 Brannsikring Hallaren kirke 1 132 500,- 
551342 Dyrøy oppvekstsenter 951 000,- 
551345 Adresseprosjekt 215 372,- 
551346 Frøya kultur- og kompetansesenter 3 724 313,- 
551351 Midtsiholmen 700 000,- 
551352 Utbygging/sannering i h.h.t. rammeplan 3 500 000,- 
 Totalt 67 518 683,- 
 Finansiering:  
 Bruk av ubrukte lånemidler 55 429 981,- 
 Statlige tilskudd 6 239 000,- 
 Momskompensasjon 5 849 702,- 
 Total finansiering 67 518 683,- 
 
Enstemmig. 
 
  
69/14  
KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014  
 
 
Vedtak: 
 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 taes til orientering. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 taes til orientering. 
 
Enstemmig. 
 
  
70/14  
RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON - HELHETLIG INNSATS OVERFOR BARN OG UNGE  
 
 
Vedtak: 
 
Saken ble trekt under godkjenning av sakslista.  Bakgrunn: Rapporten ikke vedlagt. 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1.  Kommunestyret merker seg rapportens konklusjon og anbefalinger vedrørende behovet for kompetanse i 

oppvekstsektoren og ber rådmannen legge fram en sak i løpet av høsten om hvordan kompetansenivået i 
sektoren kan heves. 

2.  Kommunestyret tar rapportens øvrige konklusjoner og anbefalinger til orientering. 
 
Enstemmig. 
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71/14  
REVIDERT DELEGASJONSREGLEMENT - FRØYA KOMMUNE  
 
 
Vedtak: 
 
Vedlagte delegasjonsreglement vedtas som Frøya kommunes delegasjonsreglement fra d.d. 
Reglementet erstatter tidligere vedtatte delegeringsreglement (K-sak 105/07) 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Vedlagte delegasjonsreglement vedtas som Frøya kommunes delegasjonsreglement fra d.d. 
Reglementet erstatter tidligere vedtatte delegeringsreglement (K-sak 105/07) 
 
Enstemmig. 
 
  
72/14  
REVIDERT MØTEREGLEMENT - FRØYA KOMMUNE  
 
 
Vedtak: 
 
Vedlagte møtereglement vedtas som Frøya kommunes møtereglement fra d.d. 
Reglementet erstatter alle tidligere vedtatte møtereglement. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Vedlagte møtereglement vedtas som Frøya kommunes møtereglement fra d.d. 
Reglementet erstatter alle tidligere vedtatte møtereglement. 
 
Enstemmig. 
 
  
73/14  
ØKONOMIREGLEMET FRØYA KOMMUNE  
 
 
Vedtak: 
 
Utarbeidet utkast vedtas som revidert Økonomireglement Frøya kommune fra 30.06.2014. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Utarbeidet utkast vedtas som revidert Økonomireglement Frøya kommune fra 30.06.2014. 
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74/14  
FORPROSJEKT NORDSKAG OPPVEKSTSENTER  
 
 
Vedtak: 
 
Forprosjekt for utbygging av Nordskag oppvekstsenter, utarbeidet av LINK arkitektur AS, godkjennes 
slik det foreligger.       
 
Enstemmig 
 
Kommunestyrets behandling i møte 19.06.14: 
 
Repr. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil i sakens behandling da han som tjenestemann er sterkt involvert i 
saken. 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Forprosjekt for utbygging av Nordskag oppvekstsenter, utarbeidet av LINK arkitektur AS, godkjennes slik det 
foreligger.       
 
Enstemmig 
 
  
75/14  
FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER - SAMEIEAVTALE/FORVALTNINGSAVTALE  
 
Vedtak: 
 
Frøya kommunestyre viser til forslag til sameieavtale og forvaltningsavtale mellom Frøya kommune og 
Sør-Trøndelag fylkeskommune vedr. Frøya kultur- og kompetansesenter. 
 
Kommunestyret godkjenner de fremlagte avtalene. Samarbeidsavtale datert 18/4- 2012 og 23/4- 2012 
legges til grunn for bruk av bygningen og fordeling av kostnader. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommunestyre viser til forslag til sameieavtale og forvaltningsavtale mellom Frøya kommune og Sør-
Trøndelag fylkeskommune vedr. Frøya kultur- og kompetansesenter. 
 
Kommunestyret godkjenner de fremlagte avtalene. Samarbeidsavtale datert 18/4- 2012 og 23/4- 2012 legges til 
grunn for bruk av bygningen og fordeling av kostnader. 
 
Enstemmig. 
 
  
76/14  
EVT. DELTAKELSE I EIENDOMSSELSKAP - BLÅTT KOMPETANSESENTER  
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune ser det som svært viktig at Blått Kompetansesenter realiseres slik som forutsatt i 
forprosjektet. Dette ikke minst for å sikre en videreutvikling av havbruksnæringa inn i fremtiden. 
Frøya kommune har ønske om å delta i eiendomsselskapet sammen med SIVA og Frøy Eiendom og med 
bakgrunn i dette gis rådmannen fullmakt til å fremforhandle en avtale. Kommunens andel i selskapet 
begrenses til maksimalt 10 % eller kr. 1 mill, som finansieres ved at tomteprisen for arealet som kjøpes 
fra kommunen, reduseres tilsvarende. 
 
Enstemmig. 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune ser det som svært viktig at Blått Kompetansesenter realiseres slik som forutsatt i forprosjektet. 
Dette ikke minst for å sikre en videreutvikling av havbruksnæringa inn i fremtiden. 
Frøya kommune har ønske om å delta i eiendomsselskapet sammen med SIVA og Frøy Eiendom og med 
bakgrunn i dette gis rådmannen fullmakt til å fremforhandle en avtale. Kommunens andel i selskapet begrenses 
til maksimalt 10 % eller kr. 1 mill, som finansieres ved at tomteprisen for arealet som kjøpes fra kommunen, 
reduseres tilsvarende. 
 
Enstemmig. 
 
  
77/14  
EVT. OVERTAKELSE OG UTBEDRING AV SØRBURØY KAI  
 
 
Vedtak: 
 
Det vises til utredning vedrørende utbedring av kaier i øyrekka, samt krav og forhandlinger mellom 
Frøya kommune og Froan Forretningsdrift A/S om overtakelse av kaia på Sørburøy. 
 
Frøya kommunestyre vedtar å ikke overta kaia på Sørburøy til den pris Froan Forretningsdrift AS har 
framsatt på kr. 1 mill. 
Kommunen er imidlertid innstilt på å forestå utbedring av kaia slik AtB har krevd og vil dekke sin del av 
investeringen på inntil 50 % begrenset oppad til kr. 120.000,-. Det inngås avtale med Froan 
Forretningsdrift A/S om tillatelse til denne utbedringen, samt avtale om anløpsavgift som dekker 
selskapets drift-/og vedlikeholdsutgifter til kaia. Det må på forhånd avklares forholdet omkring 
nødvendigheten av kaiekspeditør med AtB og fylkeskommunen.   
 
Videre inngås avtale mellom kommunen og fylkeskommune/AtB som regulerer anløpsavgiften tilsvarende 
avtalen inngått mellom kommunen og FF. 
 
Enstemmig. 
 
Kommunestyrets behandling i møte 19.06.14: 
 
Administrasjonen ba om at flg. setning tas med i vedtaket da den under tidligere behandling hadde falt ut. 

 
”Frøya kommunestyre vedtar å ikke overta kaia på Sørburøy til den pris Froan Forretningsdrift AS har framsatt 
på kr. 1 mill.” 
 
Enstemig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Det vises til utredning vedrørende utbedring av kaier i øyrekka, samt krav og forhandlinger mellom Frøya 
kommune og Froan Forretningsdrift A/S om overtakelse av kaia på Sørburøy. 
 
Kommunen er imidlertid innstilt på å forestå utbedring av kaia slik AtB har krevd og vil dekke sin del av 
investeringen på inntil 50 % begrenset oppad til kr. 120.000,-. Det inngås avtale med Froan Forretningsdrift A/S 
om tillatelse til denne utbedringen, samt avtale om anløpsavgift som dekker selskapets drift-/og 
vedlikeholdsutgifter til kaia. Det må på forhånd avklares forholdet omkring nødvendigheten av kaiekspeditør 
med AtB og fylkeskommunen.   
 
Videre inngås avtale mellom kommunen og fylkeskommune/AtB som regulerer anløpsavgiften tilsvarende 
avtalen inngått mellom kommunen og FF. 
 
Enstemmig. 
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78/14  
NY SAMARBEIDSAVTALE - IUA SØR-TRØNDELAG  
 
 
Vedtak: 
 
1. Frøya kommunestyre sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for 

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den fremgår av saken og dets vedlegg 1.  
2. Frøya kommunestyre vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) 

slik det fremgår av sakens vedlegg 2. 

Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Frøya kommunestyre sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for 

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den fremgår av saken og dets vedlegg 1.  
2. Frøya kommunestyre vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik det 

fremgår av sakens vedlegg 2. 

Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015. 
 
Enstemmig. 
 
  
79/14  
SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn 
m/flytekai må fullføres. Her ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som er svært viktig for 
fiskerinæringen i Frøya. 
Med bakgrunn i nytt kostnadsoverslag og søknad om tilskudd fra Kystverket, vedtar kommunestyret å 
etterbevilge kr. 19.754.179.90 inkl. mva til Sæthervågen som finansieres på følgende måte: 

Tilskudd fra Kystverket   kr.   8.227.095.00 
Momskompensasjon  kr.   3.821.154.00 
Låneopptak   kr.   7.705.930.90 
Til sammen    kr. 19.754.179.90 

 
Enstemmig. 
 
Kommunestyrets behandling i møte 19.06.14: 
 
Repr. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil i sakens behandling da han som tjenestemann er sterkt involvert i 
saken. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn m/flytekai 
må fullføres. Her ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 
Med bakgrunn i nytt kostnadsoverslag og søknad om tilskudd fra Kystverket, vedtar kommunestyret å 
etterbevilge kr. 19.754.179.90 inkl. mva til Sæthervågen som finansieres på følgende måte: 

Tilskudd fra Kystverket   kr.   8.227.095.00 
Momskompensasjon  kr.   3.821.154.00 
Låneopptak   kr.   7.705.930.90 
Til sammen    kr. 19.754.179.90 
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80/14  
STØTTE TIL ØKT BREDBÅNDSKAPASITET PÅ SISTRANDA  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune er villig til å bidra med inntil 100 000 kroner hvis Frøya kommune får tilslag på sin 
søknad om støtte til bredbåndsutbygging på Sistranda. Midlene tas fra disposisjonsfondet. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune er villig til å bidra med inntil 100 000 kroner hvis Frøya kommune får tilslag på sin søknad om 
støtte til bredbåndsutbygging på Sistranda. Midlene tas fra disposisjonsfondet. 
 
Enstemmig. 
 
  
81/14  
FRØYAPILOTEN - KYSTENS SENTER FOR LIVSLANG LÆRING/13-ÅRIG LØP   
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommunestyre tar saken om Senter for livslang læring/13-årige løp til orientering. Det forutsettes 
at midler for å jobbe med denne arbeidspakken i Frøyapiloten finnes innenfor eget budsjett/egne 
ressurser. 
 
Enstemmig. 
 
Kommunestyrets behandling i møte 19.06.14: 
 
Ap og Høyre fremmet flg. forslag til tillegg: 

 
«Det forutsettes at midler for å jobbe med denne arbeidspakken i Frøyapiloten finnes innenfor eget budsjett/egne 
ressurser.» 
 
Enstemmig. 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret tar saken om senter for livslang læring/13-årig løp til orientering. 
 
Enstemmig. 
 
  
82/14  
SLUTTRAPPORT - SAMHANDLING I ØYREGIONEN  
 
 
Vedtak: 
 
Sluttrapporten ”Samhandling i øyregionen” tas til orientering. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Sluttrapporten ”Samhandling i øyregionen” tas til orientering 
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 83/14  
SAMARBEIDSAVTALE - LIVSGLEDE FOR ELDRE  
 
 
Vedtak: 
 
Samarbeidsavtale mellom Frøya kommune og livsglede for eldre tas til orientering. 
Samarbeidsavtale mellom Frøya sykehjem og livsglede for eldre tas til orientering. 
 
Kostnader til etablering kr 100.000 kr dekkes innenfor tjenestens budsjettramme. 
Kostnader til livsgledekonsulent (20 % stilling) dekkes gjennom kommunens totalbudsjett. Resertifisering 
25.000 kr/år legges inn i budsjett og økonomiplan 2015-2019. 
 
Enstemmig 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Samarbeidsavtale mellom Frøya kommune og livsglede for eldre tas til orientering. 
Samarbeidsavtale mellom Frøya sykehjem og livsglede for eldre tas til orientering. 
 
Kostnader til etablering kr 100.000 kr dekkes innenfor tjenestens budsjettramme. 
Kostnader til livsgledekonsulent (20 % stilling) dekkes gjennom kommunens totalbudsjett. Resertifisering 
25.000 kr/år legges inn i budsjett og økonomiplan 2015-2019. 
 
Enstemmig. 
 
  
84/14  
PENGEGAVE TIL FLYGEL I FRØYA KULTUR - OG KOMPETANSESENTER  
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret foreslår å bevilge opp til 90.000.- kr til anskaffelse av flygel til Frøya kultur- og 
kompetansesenter. 
Midler hentes fra kommunens disposisjonsfond. 
 
Vedtatt med 18 mot 2 stemmer avgitt fra Jarl Arthur Dyrvik og Terje Grytvik. 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret foreslår å bevilge opp til 90.000.- kr til anskaffelse av flygel til Frøya kultur- og 
kompetansesenter. 
Midler hentes fra kommunens disposisjonsfond. 
 
Enstemmig. 
 
  
85/14  
GNR 65  BNR 415 REGULERINGSENDRING LILLE AURSØY  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne endringene av reguleringsplan for Sjøhustomter, Lille Aursøy. 
Endringene omfatter at område avsatt til kai endres til sjøhustomter og at vegsituasjonen blir endret slik 
at den samsvarer med dagens bruk. Det forutsettes at planen oppdateres slik at den samsvarer med ny 
planlov og at bestemmelsene blir gjort mer entydige. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens 
§ 12-14. 
 
Enstemmig 
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Hovedutvalgets innstillling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne endringene av reguleringsplan for Sjøhustomter, Lille Aursøy. 
Endringene omfatter at område avsatt til kai endres til sjøhustomter og at vegsituasjonen blir endret slik at den 
samsvarer med dagens bruk. Det forutsettes at planen oppdateres slik at den samsvarer med ny planlov og at 
bestemmelsene blir gjort mer entydige. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14. 
 
Enstemmig. 
 
  
86/14  
SLUTTBEHANDLING- REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR. 8 BNR.4  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Øya Gnr 8 Bnr 4, med planbeskrivelse, 
plankart og bestemmelser datert 08.01.2014. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Enstemmig 
 
Kommunestyrets behandling i møte 19.06.14: 
 
Repr. Ann Kristin Kristoffersen ba om at hennes habilitet blir vurdert da hun er part i saken.  Repr. Kristoffersen 
ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling. 
 
Hovedutvalgets innstillling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Øya Gnr 8 Bnr 4, med planbeskrivelse, plankart og 
bestemmelser datert 08.01.2014. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Enstemmig. 
 
  
87/14  
SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKKE  
 
 
Vedtak: 
 
1. Butikkdrift R3 AS, Sistranda (Rema 1000 Frøya), gis bevilling til salg av øl og rusbrus med 

alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7. 
2. Bevillingen gjelder til 30.06.2016. 
3. Tor Osvald Lund, f. 20.06.63, godkjennes som styrer og Linn-Christin Gilde, f. 23.05.88, godkjennes 

som stedfortreder. 
4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer 
 
Enstemmig. 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Butikkdrift R3 AS, Sistranda (Rema 1000 Frøya), gis bevilling til salg av øl og rusbrus med alkoholinnhold 

inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7. 
2. Bevillingen gjelder til 30.06.2016. 
3. Tor Osvald Lund, f. 20.06.63, godkjennes som styrer og Linn-Christin Gilde, f. 23.05.88, godkjennes som 

stedfortreder. 
4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer 
 
Enstemmig. 
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88/14  
MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommunestyre vedtar flg. møteplan for Formannskapet og Kommunestyret, for 2. halvår 2014: 
 
Utvalg August September Oktober November Desember 
KST 28.08. 25.09. 30.10. 27.11. 11.12. 
FSK 12. 08. 02. 16. og 30. 09 14.10. 04. 13. og 14.11. 02.12. 
 
Budsjettmøte FSK torsdag 13. og fredag 14. november. 
Budsjettmøte KST 11. desember. 
 
*1)   Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl. 10.00  
*2)   Formannskapets møter holdes på  Tirsdager  med møtestart     kl. 09.00 
*3)   Hovedutvalg for forvaltning sine møter Torsdager med møtestart kl. 09.00 
*4)   Hovedutvalg for drift sine møter  Tirsdager med møtestart  kl. 09.00 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommunestyre vedtar flg. møteplan for Formannskapet og Kommunestyret, 
for 2. halvår 2014: 
 
Utvalg August September Oktober November Desember 
KST 28.08. 25.09. 30.10. 27.11. 11.12. 
FSK 12. 08. 02. 16. og 30. 09 14.10. 04. 13. og 14.11. 02.12. 
 
Budsjettmøte FSK torsdag 13. og fredag 14. november. 
Budsjettmøte KST 11. desember. 
 
*1)   Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl. 10.00  
*2)   Formannskapets møter holdes på  Tirsdager  med møtestart    kl. 09.00 
*3)   Hovedutvalg for forvaltning sine møter  Torsdager med møtestart kl. 09.00 
*4)   Hovedutvalg for drift sine møter  Tirsdager med møtestart kl. 09.00 
 
Enstemmig. 
 
  
89/14  
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Spørsmål fra Venstre v/kommunesrepresentant Arvid Hammernes: 
 
Framtid for fiskerinæringa på Frøya 
 
Oppfølging av interpellasjon fra 2012 
 
I en interpellasjon til ordføreren til kommunestyremøtet 26.04 2012 skisserte Venstres gruppe en del 
fiskeripolitiske problemstillinger som vi mente det var viktig å ta tak i: 
 
1 Rekruttering av nye fiskere, herunder hvordan disse kan sikres rettigheter til å delta i de adgangsregulerte 

fiskeriene. 
2 Finansiering ved erverv av fartøyer, redskaper og rettigheter. 
3 Struktur for mottaksstasjoner og foredlingsindustri for fisk, sild, skalldyr og skjell. 
4 Veiledningstjenesten. 
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5 Havne- og kaifasiliteter. 
6 Fiskerinæringas status i kystsonen i forhold til andre aktiviteter som oppdrettsanlegg, fritidsfiske, 

kystturisme, taretråling og annet. 
 
Venstres gruppe stilte følgende spørsmål til ordføreren:  
 
«Vil ordføreren ta initiativ til å bringe nevnte problemstillinger opp på den politiske dagsordenen, med tanke på 

å sikre en livskraftig fiskerinæring i Frøya?» 

 
Ordføreren ga et positivt svar. Venstres gruppe vil likevel nå, to år etter, stille følgende oppfølgingsspørsmål til 
ordføreren: 
 
Hva er gjort siden 2012, og hva ser ordføreren for seg bør gjøres for å få på plass en strategi som kan 
sikre en livskraftig fiskerinæring i Frøya? 
 
Ønsket om å styrke fiskerinæringa er ikke bare motivert ut fra et ønske om å sikre arbeidsplasser og ha et mest 
mulig allsidig næringsliv. Det dreier seg også om identitet. Fiskerinæringa har gjennom århundrer vært en 
hovednæring i regionen og en basis for våre sosiale og kulturelle tradisjoner. 
 
Vi mener også at det ligger muligheter i fiskerinæringa, og at det her ikke dreier seg om å gi kunstig åndedrett. 
Det er i dag akseptabel lønnsomhet i næringa, og fiske er både et givende og spennende yrke. Nye arter åpner 
også nye muligheter. 
 
I kommuner som Frøya og Hitra, med stort press fra oppdrettsnæringa og avledede næringer, og sug etter 
arbeidskraft, har fiskerinæringa naturlig nok ekstra utfordringer. 
 
Venstres gruppe vil foreslå at rådmannen bør få i oppdrag å forberede en sak om fiskerinæringa til politisk 
behandling, og at kommunestyret i den anledning bør ta en temadebatt om næringa. 
 
Frøya Venstre v/kommunestyrerepresentant Arvid Hammernes 
11.06.14 
 
SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA ARVID HAMMERNES , VENSTRE. 

Ordføreren takker for spørsmålet og vil understreke at det er viktig at kommunestyret med jevne mellomrom 
setter ekstra fokus på viktige temaer for Frøyasamfunnet. Vår fiskerinæring er et svært viktig tema. 

Pr. 01.05.2014 var det registrert 117 fiskefartøy i Frøya kommune.  Kun tre av disse er i gruppen 50 fot og over. 
For å få en best mulig sammenlikning oppgis også her lengdeverdien i fot. I dag består 97 % av Frøyas fiskeflåte 
av mellomstore og små fiskefartøy.  I løpet av de siste 50 år er Frøyas fiskeflåte blitt redusert med rundt 84,3 %. 

Men til tross for stor nedgang i antall båter og antall fiskere i Frøya kommune de siste ti-årene, så er det faktisk 
slik at Frøya fortsatt har en aktiv og lønnsom fiskerinæring.  Frøyafiskerne har vist stor evne og vilje til 
omstilling. De fiskefartøyene vi har i dag er utstyrt med moderne teknologi og er mer effektive enn tidligere. Tall 
for tiårsperioden 1990-1999 viser at selv med en reduksjon i antall fiskefartøy på 48 %, økte fiskeflåten 
hjemmehørende på Frøya sin fangstverdi. Fangstkvantumet gikk ikke ned, men lå ganske jevnt uavhengig av den 
betydelige reduksjonen i antall utøvere. Frøya har fortsatt status som Trøndelagsfylkenes største 
fiskerikommune, mens fiskeværet Mausund er det største fiskeværet på strekningen mellom Røst og Møre. 

Faktorer som har hatt positiv innvirkning på utviklingen i fiskeflåten i Frøya er: 

1. Effektivisering av flåten.                                                                                                                   
Teknologiutviklingen har gjort næringen mindre arbeidskrevende slik at bemanningen kan  reduseres 
betraktelig.  Dette fører til høgere lønnsomhet pr. mann.  

2. Tidligere tiders gode finansieringsordninger. 
Her tenker vi på små- og storskøyteprogram med finansiering (distriktslån) fra kommuner og 
fylkeskommunene i Trøndelag som kom i gang fra  1970-tallet. En del av fartøyene som ble finansiert 
gjennom disse programmene fins fortsatt i på Frøya.   

3. Stabilisering og økning i tilgang på fiskeressurser. 
Etter en lengre tidsperiode med strenge reguleringer har både torske- og sildestammene de siste åra 
bygd seg opp. 
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4. Fiskeriutdanning.  
Fra høsten 1985 ble fiskeskipperkurset overført fra Trondheim til Frøya og bygd inn i det treårige løpet 
i studieretning fiske og fangst i den videregående skole 

5. Tildeling av rekrutteringskvoter . 
Fiskeridirektoratet har de siste åra tildelt ti rekrutteringskvoter pr. år (på landsbasis) til unge fiskere. Så 
langt har fire av rekrutteringskvotene havnet på Frøya, og dermed gitt de  ungdommene dette gjelder et 
godt utgangspunkt til å kunne å skape både seg selv og andre en lønnsom arbeidsplass. 

• Jeg tar innledningsvis fram dette for å synliggjøre at vi faktisk har ei oppegående fiskerinæring på 
Frøya. Det skal imidlertid ikke være en sovepute, men snarere en inspirasjon slik at vi beholder vår 
posisjon også som fiskerikommune i framtida. De punkter Frøya Venstre listet opp i sin interpellasjon 
26.april 2012 er fortsatt relevante med tanke på den framtidige utviklinga.  

•  
Hva er så gjort siden april 2012? Her vi jeg liste opp følgende: 

INFRASTRUKTUR: 

• Utbedring av Sætervågen havn er i gang, jfr. også vår dagsorden i dag. Et betydelig økonomisk løft. 
• K-sak 188/12: Rehabilitering av Bremnesvågen og Ørnflaugvågen kaier  - sluttregnskap.  Sluttsum for 

begge prosjektene ble 3.3 millioner kroner.. 
• Sak 141/13: Utredning vedrørende liggekai/havneforhold for båter tilknyttet næring i Frøya kommune. 

Her bevilget kommunestyret 250.000 kr. til utredningen. Utbyggingen av Sistranda havn med større 
liggekai er nå i gang. 
 

KOMPETANSE/REKRUTTERING 

• Satsingen på kultur- og kompetansesenteret betyr en heving av status for de som jobber eller ønsker å 
jobbe både innen tradisjonelt fiske og oppdrett, kall det gjerne samlet for HAVBRUK. 

• Jfr. utkast til Strategisk Næringsplan. FINANSIERING 
• Næringsfondet er Frøya kommunes verktøy mtp finansiering. I dag ligger det bl.a. en sak til behandling 

fra en aktiv fisker på Uttian. 
 
Jeg er enig med interpellanten i at vi bør sette vår fiskeripolitikk under debatt gjennom en temadebatt, 
slik jeg også ga uttrykk for i mitt svar 26.04.12. Jeg ber rådmannen legge til rette for en slik debatt. Jeg 
vil foreslå at temadebatten legges i høringsperioden for strategisk næringsplan som nå er under 
utarbeidelse. 
 

Jeg runder av her, og inviterer alle til god debatt når sommeren er vel overstått. 

Arvid takker for at ordføreren er villig til å ha en tamadebatt. Ønsker fiskarlaget inviteres til å delta. 
Kjaratan Setter ris påvenstres tiativ.mye ressurser er brukt på sjøsiden når det gjelder fiskerinæringa. Stort løft. 
Hvem skal få tilgang til arealene: tare fiskeri, krabbe etc. Skal det settes av areal til spesielle formål eller? 
Frode Reppe. Viktig debatt. Har tatt debatten i hovedutvalget HFF. Kommet langt mellom havbruk og fiskeri i 
en rapport som er framlagt. 
 
Orienteringer. 
Referat fra møte vedr. rutetilbudet avholdt på Dyrøy skole. Trafikkrådet var til stede og grendalagsfolk møtte 
opp.  Stor deltagelse.  Store utfordringer når det gjelder godstransporten som enda ikke er avklart.  Mausund og 
Sula får ikke matvarene før langt på dag. 
Reisende fra nordværa ønsker at noen turer går t/r Siholmen også med gods.  
Det må også tas tak i området rundt fergeleie på Dyrøya.  
Alt i alt et konstruktivt og informativt møte. Ønsket er at innbyggerne i øyrekka blir hørt og at de får være med 
på og gi innspill.  Trafikkrådet vil bli mer aktiv i tiden som kommer. 
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90/14  
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
Ingen orienteringer ble gitt. 
 
 
91/14  
URAVSTEMNING NY HOVEDAVTALE OG NY HOVEDTARIFFAVTALE  
 
 
Vedtak: 
 
Frøya kommune sier ja til forslag om ny hovedavtale for perioden 01.01.14 – 31.12.15 og til ny 
tariffavtale for perioden 01.08.14 – 31.12.17. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune sier ja til forslag om ny hovedavtale for perioden 01.01.14 – 31.12.15 og til ny tariffavtale for 
perioden 01.08.14 – 31.12.17 
  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/783    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene taes til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte i Felles nemnd Helse og Omsorg den 11.06.14 

 

 

 

 

 



Møteprotokoll

Utvalg: Felles nemnd Helse og Omsorg
Møtested: Inntian, Hotell Frøya
Dato: 11.06.2014
Tidspunkt: 12:00 – 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Eldbjørg Broholm Leder AP
Tore Knut Meland Medlem H
Ola Grønskag Medlem V
Torfinn Stub Medlem U

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Helge Borgen MEDL AP
Martin Nilsen MEDL H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Eli Ann Karlsen Helge Borgen AP
Ingen Martin Nilsen H

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Beathe Sandvik Meland Ass. rådmann, Frøya
Ester Husvik Aune Enhetsleder helse, familie og rebabilitering/Protokollfører
Elin Reppe Leder Nav, Frøya og Hitra
Torny Dahlø Sørlie Interkommunal konmpetanseutvikler

Innkalling var utsendt 06 06 2014. Det fremkom ingen merknader.

Frøya og Hitra Kommuner 
Interkommunale tjenester for helse og omsorg



Saksliste

Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket

Saker til behandling

PS 9/14 Godkjenning av protokoll fra møtet den 
09.04.2014

PS 10/14 Lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige

PS 11/14 Sluttrapport for prosjektet "Samhandling i 
øyregionen" - interkommunale tjenester innen 
helse - og omsorgsområdet

PS 12/14 Årsmeldinger for forvaltnings - og 
tjenestesamarbeid Frøya og Hitra kommunefor 
driftsåret 2013



Saker til behandling

PS 9/14 Godkjenning av protokoll fra møtet den 09.04.2014

Saksprotokoll i Felles nemnd Helse og Omsorg - 11.06.2014 

Behandling:

Vedtak:
Protokoll fra møtet den 09.04.2014 godkjennes som framlagt.

Enstemmig

PS 10/14 Lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige

Innstilling:

INNSTILLING 1:
Et Lavterskeltilbud etableres som ”Møteplass/ Base” for rusmiddelavhengige sentralt 
lokalisert i kommunen. Tiltaket blir en base/sentral for flere typer aktiviteter og arbeid. 
Ulike samarbeidspartnere som DalPro, Frivilligsentralen og andre private aktører 
inviteres inn i et strukturert samarbeid. 
Tiltaket utredes og kostnadsberegnes.

INNSTILLING 2:
Et Lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige /psykisk lidelse organisert som ”Inn-på-
tunet”-gård etableres, og lyses ut på anbud blant private aktører. 
Hitra kommune inviteres med som tiltakseier.  
Driftsavtale skrives med valgt tiltaksarrangør for 3 år av gangen. 
Anbudet lyses ut med utarbeidet kravspesifikasjon høst 2014. 

Saksprotokoll i Felles nemnd Helse og Omsorg - 11.06.2014 

Behandling:
Elin Reppe orienterte om saken som var framlagt med 2 innstillinger.  Hun orienterte 
om vedtak i Frøya formannskaps møte den 3. 06.14, sak 96/14:  «Frøya kommune 
ønsker å få på plass et lavterskeltilbud som styrker den helhetlige rusomsorgen i 
kommunen.  For at et nytt lavterskeltilbud igangsettes, er det viktig å utrede hvilket tiltak 
som treffer best ifht de utfordringene vi ser i øysamfunnet.
Saken sendes over til interkommunal nemnd for å få signaler om veien videre.  Saken 
bør komme tilbake til politisk behandling i løpet av september 2014.»

Etter å ha drøftet behovet for lavterskeltilbud i kommunene fremmet Eldbjørg Broholm 
slikt nytt forslag til vedtak:

1. Et Lavterskeltilbud etableres som ”Møteplass/ Base” for rusmiddelavhengige 
sentralt lokalisert i kommunen. Tiltaket blir en base/sentral for flere typer 
aktiviteter og arbeid.



Ulike samarbeidspartnere som DalPro, Frivilligsentralen og andre private aktører 
inviteres inn i et strukturert samarbeid.
Tiltaket utredes og kostnadsberegnes.

2. Et Lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige /psykisk lidelse organisert som ”Inn-
påtunet”- gård etableres, og lyses ut på anbud blant private aktører.
Driftsavtale skrives med valgt tiltaksarrangør for 3 år av gangen.
Anbudet lyses ut med utarbeidet kravspesifikasjon høst 2014.

3. Utredning, kostnadsberegning og mulig finansiering legges fram i FNHO sitt 
neste møte den 1.10.14.

Ved votering ble forslaget fra Eldbjørg Broholm ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Et Lavterskeltilbud etableres som ”Møteplass/ Base” for rusmiddelavhengige 

sentralt lokalisert i kommunen. Tiltaket blir en base/sentral for flere typer 
aktiviteter og arbeid.
Ulike samarbeidspartnere som DalPro, Frivilligsentralen og andre private aktører 
inviteres inn i et strukturert samarbeid.
Tiltaket utredes og kostnadsberegnes.

2. Et Lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige /psykisk lidelse organisert som ”Inn-
påtunet”- gård etableres, og lyses ut på anbud blant private aktører.
Driftsavtale skrives med valgt tiltaksarrangør for 3 år av gangen.
Anbudet lyses ut med utarbeidet kravspesifikasjon høst 2014.

3. Utredning, kostnadsberegning og mulig finansiering legges fram i FNHO sitt 
neste møte den 1.10.14.

Enstemmig.

PS 11/14 Sluttrapport for prosjektet "Samhandling i øyregionen" -
interkommunale tjenester innen helse - og omsorgsområdet

Innstilling:

Frøya og Hitra kommunestyrer tar framlagt sluttrapport for prosjektet «Samhandling i 
Øyregionen» til orientering.

Saksprotokoll i Felles nemnd Helse og Omsorg - 11.06.2014 

Behandling:
Torny Dahlø Sørlie orienterte om prosjektarbeidet ”Samhandling i øyregionen” og 
sluttrapporten.
Hun presiserte hvor viktig det er at arbeidet blir fulgt opp videre i en administrativ 
struktur og styringsmodell som ivaretar behovet for videre utvikling av samarbeidet som 
allerede foreligger og initierer samarbeid på flere områder innen helse og omsorg.

FNHO stilte spørsmål til administrasjonen og var opptatt av at Kommunestyrene skulle 
kunne holde seg oppdatert om det interkommunale samarbeidet både mellom 
kommunene Frøya - Hitra og SIO. De ønsket at protokoll fra møtene i FNHO sendes 



som referatsak til kommunestyret i begge kommuner. De var også opptatt av at 
samarbeidet ikke stopper opp.

Til saken skal opp i kommunestyrene ønskes en oversikt over ressursbruk før 
samarbeidet ble realisert (nettokostnad) – se oversikten på side 23 i prosjektrapporten.

Torfinn Stub fremmet følgende forslag om et nytt punkt 2:
Rådmennene anmodes om å se på ytterligere samarbeidsområder innen helse 
og omsorg.

Ved votering ble Rådmannens innstilling samt nytt pkt. 2 fremmet i møtet ble 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
1. Frøya og Hitra kommunestyrer tar framlagt sluttrapport for prosjektet 

«Samhandling i Øyregionen» til orientering.

2. Rådmennene anmodes om å se på ytterligere samarbeidsområder innen helse 
og omsorg.

Enstemmig.

PS 12/14 Årsmeldinger for forvaltnings - og tjenestesamarbeid Frøya og Hitra 
kommunefor driftsåret 2013

Innstilling:

Felles nemnd godkjenner årsmeldinger for:

a) Interkommunalt forvaltningskontor
b) Interkommunal folkehelsekoordinator
c) Frøya og Hitra livsstil – og folkehelsesenter
d) Frøya og Hitra interkommunal psykisk helsetjeneste

slik som framlagt. 

Saksprotokoll i Felles nemnd Helse og Omsorg - 11.06.2014 

Behandling:
FNHO fant årsmeldingene informativ og stilte spørsmål til administrasjonen.  De ønsket 
at administrasjonen hadde mer konkrete mål, slik at det er mulig å måle hvilke mål som 
er nådd.   Begge kommuner har dataverktøyet Kvalitetslosen som har en egen modul 
for målstyring og måloppnåelse.  Frøya kommune benytter seg av dette.  

Vedtak:
Felles nemnd tar til orientering årsmeldinger for:
a) Interkommunalt forvaltningskontor
b) Interkommunal folkehelsekoordinator
c) Frøya og Hitra livsstil – og folkehelsesenter
d) Frøya og Hitra interkommunal psykisk helsetjeneste slik som framlagt.



Enstemmig.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Svanhild Mosebakken Arkiv: C10 &30  

Arkivsaksnr.: 14/373    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KULTURPLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2014 – 2019  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar «Kulturplan 2014 – 2019» i samsvar med styringsgruppas 
forslag datert 26.06.14. 

2. Formannskapet/kulturstyret utarbeider prioritetsliste for gjennomføring av tiltak 
for hvert år i planperioden 2014 – 2019. 

3. Rådmannen rapporterer om gjennomføring av tiltakene i planen i den årlige 
årsmeldingen til kommunestyret.  

4. Planen rulleres en gang i hver kommunestyreperiode. 
 

 

Vedlegg: 
 

Kulturplan for Frøya kommune 2014 – 2019 

Tids- og aktivitetsplan for arbeidet med planen 

Oversikt over høringsuttalelser 

 

Saksopplysninger:   
 

Formannskapet gjorde i sak 63/14, i møte 08.04.14. følgende vedtak: 

 
1. Arbeidet med å utvikle kulturplan for Frøya kommune starter umiddelbart og skal være sluttført 

innen 1. oktober 2014.  

2. Arbeidet blir utført av en styringsgruppe med følgende medlemmer: 

• Rådmann (leder) 

• Kommunalsjef 

• Kultursjef 

• Tillitsvalgt 

• Representanter for kulturlivet 

3. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern faglig bistand til arbeidet innenfor en 

kostnadsramme på kr 95 000, som blir dekket av konto 12702.1101.120 – Andre 

konsulenttjenester. 



 

Formannskapet er referansegruppe for styringsgruppa, og holdes fortløpende orientert om 

arbeidet, gjerne på hvert formannskapsmøte. 

Næringsforeningen inviteres inn i styringsgruppa med en representant.  

 

På grunnlag av formannskapets vedtak ble styringsgruppa satt sammen med følgende 

medlemmer: 

 

• Hans Anton Grønskag  Representant for kulturlivet 

• Per Olav Sandvik   Representant for kulturlivet 

• Oddgeir Storø   Frøya Idrettsråd 

• Maciej Karpinski   Kultur- og næringssjef 

• Roger Fredheim   Kommunalsjef 

• Knut Arne Strømø   Seniorkonsulent 

• Ann Kathrin Silset  Ansattrepresentant 

• Oddrun Englund   Frøya Næringsforum 

• Svanhild Mosebakken (leder) Rådmann  

Bjørgulv Noraberg har vært ekstern rådgiver og sekretær for styringsgruppa. 

Gruppa hadde sitt første møte 25.04.14, og avsluttet arbeidet 26.06.14. I perioden har 

styringsgruppa hatt fem møter, utkast til plan har vært behandlet på åpent møte 15.05.14, den 

har vært utlagt på høring i perioden 28.05.14. – 16.06.14 og har vært behandlet i 

formannskapet/kulturstyret (som referansegruppe). 

Det ble gitt 11 høringsuttalelser, som er behandlet i styringsgruppa og i noen grad innarbeidet 

i det forslaget til kulturplan som nå legges fram.  

Vedlagt saken følger tids- og aktivitetsplan for arbeidet med kulturplanen og oversikt over 

høringsuttalelser. 

Styringsgruppa har forutsatt at planen, når den er vedtatt i kommunestyret, gis en 

«profesjonell» utforming med bilder og grafisk profil.  

 

Vurdering: 
 
Planen er første generasjons kulturplan for Frøya kommune. Den har blitt utarbeidet på kort 

tid, noen vil kanskje si for kort. På den annen side har det vært et konsentrert og intenst 

arbeid som er utført, både av styringsgruppa og andre med interesse for både det kommunale 

og frivillig kulturlivet på Frøya.  

Arbeidet har gitt rådmannen og styringsgruppa god kunnskap om det allsidige kulturlivet 

som finnes i kommunen vår. Rådmannen er imponert over det arbeidet som er nedlagt av 

styringsgruppa og andre som har gitt innspill til planen.  

Mange av innspillene til planen er detaljerte og konkrete. Styringsgruppa har søkt å balansere 

de ulike kapitlene/temaene i planen, og har ikke funnet å kunne ta inn alle innspillene. De vil 

imidlertid være med når tiltakene skal gjennomføres. 

Det er viktig at planen blir et «aktivt» dokument. Det blir derfor lagt opp til at de tiltakene 

som ligger i planen blir prioritert årlig av formannskapet/kulturstyret, og rapportert av 

rådmannen i de årlige årsmeldingene. Eventuelt kan det lages en egen «kulturmelding» som 

mer detaljert beskriver gjennomføringen av tiltakene.   



 

 

 

 

 

 







































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sissel Skoran Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/328    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Hovedutvalg for drift 

 

 

PROSESSARBEID SISTRANDA SKOLE, SAMARBEID MED MIDT NORSK 
KOMPETANSESENTER FOR ATFERD  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommunestyre innstiller på å videreføre påbegynt utviklingsarbeid ved 
Sistranda skole i regi av Midt Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) med de 
kostnader som er angitt i forslaget til samarbeidsavtale. 
Kostnadene i henhold til avtale kr. 252.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 
 

 

Vedlegg: 
 

Forslag til samarbeidsavtale mellom MKA og Frøya kommune/Sistranda skole 

skoleåret 2014/2015. 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt) 
 

• Sluttrapport MKA, skoleåret 2013/2014 (untatt offentlighet, jfr off.lovens §14) 

• Notat fra virksomhetsleder Sissel Skoran av 2/6- 14. (untatt offentlighet, jfroff.lovens §14) 

 

Saksopplysninger/Vurdering: 
 
Historikk: 
Sistranda skole inngikk et samarbeid med Midt-Norsk Kompetansesenter i mai 2013. 

Utgangspunktet for samarbeidet var et stort behov for å få inn ekstern spesialkompetanse, 

blant annet pga opplevelsen av spesielt krevende utfordringer i læringsmiljøet. 

Med utgangspunkt i dette hadde skolen et ønske om å øke de ansattes generelle kompetanse 

vedrørende undervisning og samspill med elever, men også et ønske om at de ansatte skulle 

få mer spesifikk kompetanse i forbindelse med samhandling med elever med særskilte og 

sammensatte atferdsvansker. 

I mai gjennomførte MKA en evaluering av sin innsats med utgangspunkt i ansattes 

vurderinger. Tendensen ut fra det jeg som rektor kan lese av sluttrapporten, er positivt. 

Dette samsvarer med de tilbakemeldinger som er gitt underveis fra skolens ansatte og MKA, 

samt de tilbakemeldinger som er kommet fra kommunens PP-tjeneste. 



I tillegg vil jeg henvise til møte holdt i FAU 11/6-14, der det går fram følgende fra referatet 

under pkt «Evaluering av arbeid MKA» sitat: 

«Skolen ønsker tilbakemelding fra FAU om MNK. 

Innspill fra representanter som har deltatt i møte er at dette bør videreføres, veldig bra 

tiltak. Fornøyd med den presentasjonen som ble gitt av MNK. Flere trinn har opplevd at det 

er bedring.  

FAU mener det er viktig med kontinuitet i prosjektet, særlig når man ser at mange trinn har 

hatt nytte av dette.» 

 

MKA er innstilt å videreføre det gode samarbeidet med Sistranda skole og andre 

samarbeidsaktører i Frøya kommune, og med det bidra til positiv endring innenfor viktige 

arbeidsområder ved skolen. Som rektor ser jeg behovet for at arbeidet med å initiere og 

befeste gode arbeidsmåter ovenfor elever generelt, og elever med spesifikke behov sees i et 

lengre perspektiv. Erfaring tilsier at arbeid med endringsprosesser får best resultater der hele 

personalet kollektivt involveres og at arbeidet har fokus over tid. I det forslaget til 

samarbeidsavtale som er framlagt som er er dette forsøkt ivaretatt. 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sten Kristian Røvik Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/934    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 

 

Saksopplysninger:   
 

Utarbeidet kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 viser et netto regnskapsmessig mindreforbruk 

på NOK 4,535 mill mot et budsjettert netto mindreforbruk på NOK 11,681 mill. Dette gir et 

negativt avvik på NOK 7,146 mill.  

 

Reduksjon i skatteinntekten pr. 2. kvartal på NOK 5,908 mill. Virkningen reduseres med en 

økning i rammetilskudd på NOK 4,614 mill som gir en netto negativ påvirkning på NOK 

1,294 mill. 

 

Skatteinngang for Frøya kommune pr. 2. kvartal 2014 tilsvarer skatteinngangen for 

tilsvarende periode i 2013 med et avvik på 0,6 %. 

 

Ut fra statsbudsjett for 2014 er det budsjettert med en total økning i 2014 på 14 % og netto 

virkning i forhold til skatt og rammevilkår for 2014, må vurderes vor 2 ½-år. 

 

Vedrørende hovedposter for øvrig og deres påvirkning på regnskapet for 2. kvartal 2014 

vises til vedlagte kvartalsrapport.  

 

Vurdering: 
 

De vesentligste direkte påvirkningsfaktorer for regnskapet pr. 2. kvartal 2014 er som følger: 

 

Reduksjon i skatteinntekten pr. 2. kvartal på NOK 5,908 mill. Virkningen reduseres med en 

økning i rammetilskudd på NOK 4,614 mill som gir en netto negativ påvirkning på NOK 

1,294 mill. 

 



IKT kostnader er kostnadsført med NOK 1,500 mill som gjelder investeringsregnskapet. 

Dette vil bli detaljkorrigert med tilbakeføring i 3. kvartal. 

 

Kostnader i forbindelse med lyngbrann i januar utgjør NOK 1,7 mill. 

 

Inntektssvikt i gebyrinntekt i forhold til budsjett pr. 2. kvartal utgjør NOK 0,9 mill. 

 

Netto overforbruk lønn PLO på NOK 1,143 mill. 

 

Kostnader for øvrig i forhold til budsjett påvirkes i hovedsak av periodiseringsvirkninger. 

 

 

 

 























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sten Kristian Røvik Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/933    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

BUDSJETTJUSTERING - RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Reserverte tilleggsbevilgninger økes med kr. 300 000,-. 

Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
 

 

Vedlegg: 
 

Ingen. 

 

Saksopplysninger:   
 

I budsjett 2014 var det avsatt/budsjettert kr. 550 000,- til reserverte tilleggsbevilgninger. 

Beløpet er i sin helhet benyttet pr. 30.06.2014, noe som medfører at alle saker må fremlegges 

overfor kommunestyret for endelig vedtak. 

 

Vurdering: 
 

Hensikten med resreverte tilleggsbevilgninger er at det i forbindelse med behandling av 

«små» hastesaker endelige vedtak kan fattes i formannskapet. Dette gjelder beløpsmessig 

«små» enkeltvedtak og en reserve ved behov for rask behandling. I den anledning foreslås en 

reserve på kr. 300 000,-.     

 

 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: H43 &58  
Arkivsaksnr.: 13/1365    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
INNGÅELSE AV AVTALE MED KRISESENTER  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune søker om deltakelse i Trondheim krisesenter. 
For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet. 
Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i 
økonomiplan 2015-2019. 
 
Eller: 
 
Frøya kommune inngår avtale med Krisesenter for Orkdal og omegn. 
For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet. 
Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i 
økonomiplan 2015-2019. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Fylkesmannen i Sør Trøndelag hadde i 2013 tilsyn i Frøya kommune i forhold til 
krisesenterloven. Det ble da avdekket at avtalen kommune per tiden har med Senter mot 
incest og seksuelle overgrep (SMISO) ikke er dekkende for å ivareta lovpålagt tjeneste etter 
krisesenterloven. « Lov om kommunale krisesentertilbod» § 2 spesifiserer kommunens 
forpliktelser til å ha et krisesentertilbud som kan benyttes av personer utsatt for vold og 
trusler om vold i nære relasjoner. 
 
Frem til 2007 sto kommunen selv fritt til å bestemme om en skulle støtte et krisesenter eller 
ikke. Gjennom Ot.prp. nr. 96 er dette omgjort til å bli et lovkrav, med ikrafttredelse 01.01.10. 
Det er i sammen prp. behandlet spørsmål om finansiering «Departementet meiner på 

bakgrunn av dette at krisesentertilbodet ved ei lovfesting bør gå frå å vere finansiert med 80 

prosent frå ei statleg øyremerkt løyving og med 20 prosent frå dei frie midlane til 

kommunane, til å bli finansiert gjennom rammetilskotet til kommunane. Dette gir samsvar 

mellom fagleg og finansielt ansvar.» 



 
Orkanger og omegn krisesenter har samarbeidsavtale med Orkdal, Agdenes, Skaun, Meldal, 
Hemne, Oppdal, Rindal, Rennebu, Hitra, Snillfjord, Ørland, Røros, Holtålen, Åfjord, Bjugn, 
Rissa, Roan. Driftstilskuddet fordeles på deltakerkommunen ut fra innbygger tall og vil for 
Frøya kommune utgjøre kr. 231.000. 
Trondheim Krisesenter er eid av Trondheim kommune og hadde i fjor en driftskostnad på kr 
8,5 mill. Dette ble fordelt ut fra innbyggertall i kommunene som har knyttet seg til dette 
krisesenteret. (Malvik, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal) For Klæbu kommune, som har et 
innbyggertall på 5970, utgjorde det en egenandel på kr. 231.000. Hvis Frøya kommune 
ønsker å knytte seg til Trondheim krisesenter må det søkes om dette gjennom rådmannen i 
Trondheim, og det vil bli gjort en ny kostnadsvurdering da det vil bli flere innbyggere å 
fordele driftskostnadene på. Det er derfor per i dag ikke avklart hva denne kostnaden vil bli, 
men det vurderes at denne ikke vil bli høyere enn kostnaden ved å knyttes seg til Orkanger og 
omegn krisesenter. 
 
Vurdering: 
 
Krisesenteret er et beredskapstilbud som mennesker i en krisesituasjon kan oppsøke direkte 
uten timeavtale eller henvisning fra lege eller andre tjenester.  Tilbudet omfatter: 
• Råd og veiledning  
• Dagtilbud for mennesker som trenger støtte, råd og veiledning 
• Midlertidig heldøgns bosted for kvinner og menn adskilt.   
  Botilbudet er gratis, med unntak av utgifter til mat. 
Vold i nære relasjoner rammer hardt og kan ha alvorlige følger for de som opplever den. 
Denne type vold har minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og den 
psykiske volden som utøves ofte rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd 
fordi den utøves av et menneske som en i utgangspunktet har et nært forhold til. Og for det 
tredje foregår det ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i sitt eget hjem. 
Tilbudet om krisesenter er i tillegg til å være et lovkrav et viktig tilbud for kommunens 
innbyggere, slik at de personer som det gjelder blir ivaretatt på en trygg og god måte. De skal 
oppleve å bli møtt med respekt og troverdighet av mennesker som kan opptre profesjonelt i 
en vanskelig situasjon. 
 
Rådmannen tilrår å søke om å knytte Frøya kommune til Trondheim Krisesenter. 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/676    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
"BLÅ - LIVET VED HAVET" DUMMY  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune går inn for deltakelse i prosjektet med forutsetning av at andre 
innbudte aktører også fatter posetivt vedtak i saken. 

2. Prosjektet finansieres med kr. 50.000,- som hentes fra Disposisjonsfondet. 
 
 
Vedlegg: 

1. Prosjektbeskrivelse «BLÅ – livet ved havet» Dummy 
 
Saksopplysninger:   
«BLÅ – livet ved havet» er et prosjekt rettet nok midtnorsk ungdom 16-20 år for å øke 
interessen for utdanning rettet mot havbruksnæringen. Prosjektet består i utforming og 
destituering av et nettbasert magasin med relevante informasjon om feltet. Distribusjonen vil 
foregå gjennom samme prinsipp som sosiale media bruker i dag, der det er «følgere» og 
inneholdte skal være av en slik art at det skal være interessant å dele med andre gjennom 
sosiale medier som Twitter og Facebook. 
 
Det er bedt om finansiering gjennom fem aktører, der hver aktør bedt om et tilskudd på kr. 
50.000,-  
Disse er, i tillegg til Frøya kommune, Hitra kommune, Trondheim kommune, FHL Midt og 
Røe Kommunikasjon. 
 
Vurdering: 
Magasinet skal bygge livet ved havet som merkevare, det skal vise at havet er et godt sted å 
være og et spennende sted å jobbe. Sakene i magasinet skal skape gode følelser for 
målgruppen for å jobbe i havbruksnæringen. 
Rådmannen stiller seg positiv til deltakelse i prosjektet under forutsetning av at de andre 
aktørene også fatter positive vedtak i saken. 
 
 



Prosjektbeskrivelse 

«BLÅ – livet med havet» 

Dummy 

 

Oversikt 1. Søker 
2. Samarbeids-partnere 
3. Målsetting 
4. Bakgrunn 
5. Distribusjon 
6. Innhold: Et eksempel 
7. Økonomi dummy 
8. Fremdrift/eierskap dummy 
9. Eierskap BLÅ 
10. Økonomi BLÅ 
11. Kontakt 
12. Vedlegg 

 

1.  
Prosjektleder 

Prosjektnavn: 
Livsstilsmagasinet «BLÅ – livet med havet» ( dummy) 
 

Prosjektleder: 
Stein Risstad Larssen 
 

Foretaksadresse: 
Røe Kommunikasjon 
TMV-kaia 1 
7014 Trondheim 
 

Foretaksinformasjon (midlertidig): 
Kommunekode: 7014 
Organisasjonsnummer: 982 211 220 
Sektorkode: 2100 Private aksjeselskaper mv. 
Næringskode: 85.599 
Antall ansatte (hvorav kvinner): 7(2) 
 

Kontaktdata: 
Telefonnummer: 909 30 664 
Epostadresse: stein@roekommunikasjon.no 
Hjemmesideadresse: www.roekommunikasjon.no 
 

Prosjektleders virksomhet: 
Konsulentarbeid og kursvirksomhet innen informasjon og kommunikasjon 
Kontonummer (for forprosjekt, Røe Kommunikasjon): 8601.19.77857 
Merk: Søker sender faktura 



2. 
Samarbeids-
partnere 

Frøya videregående skole 
Frøya videregående skole ble etablert 1978 og er en regionens 
hovedleverandør av lavere utdanning innen marin næring. Skole har 
tydelig «blå» profil, som omfatter alle programområder også 
Studieforberedende programområde. Skolen har ca 230 elever totalt, 
fordelt på programområdene teknologi og industriell produksjon (maritimt 
og industriteknikk), Naturbruk (akvakultur, fiske og fangst), restaurant- og 
matfag samt studieforberedende. Skolen har ca 55 ansatte (inkludert 
deltidsansatte) 
 

Skolens visjon er å «gjennom utdanning ved Frøya vgs bidra i 
havbruksnæringas utvikling fra erfaringsbasert til kunnskapsbasert 
næring.  Vi skal være med på å utvikle havbruksnæringa gjennom å  øke 
kompetansen hos dem som er i næringa og hos dem som skal inn i 
næringa». Skolen deltar i en rekke internasjonaliseringsprosjekt, og har 
partnerskapsavtaler med bla. Havforskningsinstituttet, NTNU, Norges 
Veterinærhøyskole og Høgskolen i Sør-Trøndelag. 
 
Som samarbeidspartner til arbeidet stiller Frøya vgs til rådighet erfaringer 
med rekruttering til havbruksnæringen, stiller lokaler mm til disposisjon for 
utarbeidelse av redaksjonelle saker. Elevmassen vil inkluderes i 
utarbeidelse av redaksjonelt innhold. 
 
Kontaktperson: Bjørnar Johansen, rektor 
 

AquaCulture Engineering (ACE) 
ACE er et storskala-laboratorium hvor hensikten er å utvikle og teste ny 
havbruksteknologi. Brukerne er forskere og andre som vil gjøre praktiske 
forsøk og tester under mest mulig kontrollerte og reelle forhold. ACE har 
kontor i Trondheim og på Frøya. Forsøksaktivitetene gjennomføres på 
ulike lokaliteter i Midt-Norge avhengig av prosjektformål. Hovedanlegget 
ligger på Frøya hvor vi også har base for båt og utstyr. 
ACE sine største eiere er SINTEF og NTNU. 
 

ACE forplikter seg til å stå til disposisjon for undersøkelser, intervju, 
fotografering og rådgivning, etter nærmere dialog med ACE. 
 

Kontaktperson: Finn Victor Willumsen, daglig leder 

3.  
Målsetting 

Effektmål 
Det langsiktige effektmålet med livsstilsmagasinet BLÅ er å øke tilfanget 
av høykompetanse til midtnorsk havbruksnæring i form av f.eks. 
arbeidssøkere, havbruksrelevante nyetableringer og studentoppgaver. 
Effektmålet skal oppnås gjennom å drive markedsføring av mulighetene 
livet med havet gir, til både jobb og fritid. Havet som livsstil – det blå livet! 
Markedsføringen vil foregå med base i et digitalt magasin (tittel: BLÅ) der 
målgruppen inviteres til å motta, distribuere og i noen grad være med på å 
produsere inspirerende oppslag og saker om livet med havet. 



 

Prosjektmål (dummy) 
Målet med å lage en dummy av magasinet BLÅ er å produsere et lite 
eksemplar av BLÅ, som ledd i etablering av partnerskap for drift av 
BLÅ.  Dummyen skal brukes til å tiltrekke eiere og investorer for 
produksjon av BLÅ. 

4.  
Bakgrunn 

Kompetansebehov 
Midtnorsk og norsk havbruksnæring har et formidabelt vekstpotensial.[1] 
Om næringa skal realisere dette potensialet, trengs kompetanse, politisk 
oppmerksomhet og kapital. Anslaget i rapporten «Verdiskaping basert på 
produktive hav i 2050» forutsetter at dagens miljø- og sykdomsutfordringer 
er løst, at en lykkes med viktige innovasjoner innen fôr, fiskehelse, avl og 
teknologi. 
 

Norsk havbruksnæring har i flere år vært i kraftig omstilling fra å være 
innsatsbasert til å bli kunnskapsbasert og er verdensledende på flere 
teknologiområder. Ledende studier[2] av norsk havbruksnæring peker 
likevel på at næringa har for svak tiltrekningskraft på høykompetanse. 
 

Havet - Norges viktigste ressurs? 
Havet er en viktig del av norsk historie, kultur og næringsliv. Havet har 
vært både viktigste reisevei og næringskilde for nordmenn i over 1000 år. I 
dag rommer havet landets to største eksportnæringer: petroleum og 
sjømat. Norsk dypvannskompetanse er internasjonalt ledende. Aktiv 
historiefortelling om havets betydning og muligheter som både er altså 
viktig både av historiske, kulturelle og økonomiske årsaker. Havet er noe 
norsk ungdom har god grunn til å være stolte av.  
 

Elevers utdanningsvalg 
Norske elevers utdanningsvalg er i økende grad basert på personlige 
interesser og ønske om “utfordrende arbeidsoppgaver”, mer enn lønn og 
trygghet.[3] Følgende faktorer anses viktigst, slik elever selv prioriterer det: 
1- Arbeidet passer mine interesser 
2- Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver 
3- Arbeidet føles meningsfullt 
4- Arbeidsmiljø og trivsel 
5- Jobbmuligheter etter utdanning 
6- Få brukt evnene mine 
7- Få brukt utdanningen og kunnskapen min[4] 

 

Elever og informasjon 
Norske elever oppgir Internett som den desidert viktigste 
informasjonskilden for relevant informasjon ved valg av utdanning. 
Nærmere 90 prosent av norsk ungdom eier i dag minst én laptop, tablet 
eller smartphone.[5] Aldersgruppen 14-30 beskriver sin nettbruk i hovedsak 
som “sosial interaksjon”. 



 

Digital sosial interaksjon 
Sosial interaksjon på nett består mye i privat direktekontakt, men i 
betydelig grad også utveksling og innhenting av informasjon. Gjennom 
blogger, Facebook, Twitter og et voksende antall andre plattformer “deles” 
nettlenker, enten det går til video, musikk, tekst eller bilde. 
 
Gjennom sosial digital interaksjon tillegges stoffet betydelig merverdi, idet 
den som har videresendt stoffet har «garantert» for at det er interessant, 
relevant og holder riktig kvalitet. Mottaker vil dermed med større 
sannsynlighet både åpne og ta inn over seg innholdet (i motsetning til ved 
eks. tradisjonell annonsering og markedsføring). Ordinær annonsebasert 
markedsføring taper således terreng.[6] Selskap med salgsinteresse 
bygger istedenfor i økende grad egne medier (se eks. under), og driver 
markedsføring med mål om mer privat og emosjonell appell. Målet er at 
mottaker “deler” saken videre. 
 

 
Eksempel på markedsføring i egne medier: Scanorama 

Vurdering 
Norsk ungdom er en viktig målgruppe for norsk sjømatnæring. 
Overgangen fra innsats- til kunnskapsbasert næring er imidlertid i 
begrenset grad anerkjent av ungdommen. Næringa rommer i dag et stort 
antall utviklingsprosjekt med behov for høykompetanse, og mange flere 
muligheter er på vei. Dette står til en viss grad i motsetning til 
petroleumsnæringa, der potensialet for tjeneste- og produktutvikling er 
høyt men mer forhåndsdefinert, samt at fremtidsprognosene kan synes å 
være mer begrenset. 
 

Havbruksnæringas innovasjonspotensial, og ikke minst potensial for 



selvrealisering, bør løftes for norsk ungdom. Markedsføringen må basere 
seg på ungdommens egne vaner for informasjonsinnhenting, og ta innover 
seg deres nettbruksvaner. 
 
Ungdom må prioriteres som målgruppe, og næringa bør i større grad 
kommunisere på en digital arena som ungdommen selv føler eierskap til. 
Sakene må formidles i ungdommens eget språk. 
 
I næringas dialog med ungdom må det åpenbare behovet for 
arbeidstakere tones ned, og ungdommene må oppleve å få velge selv 
hvordan de vil utnytte havets muligheter. 
 

Livsstilsmagasinet BLÅ 
Livsstilsmagasinet BLÅ er en digital plattform for produksjon, utveksling og 
distribusjon av oppslag om det «det blå livet» - det gode livet med havet. 
Hovedbudskapet oppslagene bærer frem, er forslagsvis “Livet med havet 
gir interessante og utfordrende arbeidsmuligheter. Her får du brukt hele 
deg!”. 
 

Budskapet formidles gjennom ulike redaksjonelle saker og historier. Disse 
kan omfatte alt fra reportasjer om fritidsaktiviteter ved havet (dykking, 
kiting, båtliv etc.), via innslag om havets kulinariske mangfold, korte 
videosnutter om kuriøse sider ved havet og intervju med formidlingssterke 
folk som har sitt virke i tilknytning til havet. 
 
Magasinet skal bygge livet med havet som merkevare. Sakene skal skape 
gode følelser i målgruppen for å jobbe i havbruksnæringene. Magasinet 
skal vise at havet er et godt sted å være og et spennende sted å jobbe, og 
at målgruppen kan bidra til at det forblir slik også i fremtiden. Magasinet 
skal derfor være et livsstilsmagasin, bygget på fakta og god journalistikk. 
 
Suksesskriterier: 

●     Målgruppen er involvert i spaltene, og får lyst til å dele historier fra 
BLÅ. De blir da et distribusjonsnettverk, gjennom f.eks. Facebook, 
Instagram, YouTube, Snapchat osv. 

●     Målgruppen identifiserer seg med BLÅ 
●  Språk, stil, estetikk og format er målgruppevennlig 
●     Eventuelle innslag av reklame er begrenset og tydelig adskilt fra det 

redaksjonelle stoffet 
●     Magasinet er ikke et fag-, bransje- eller utdanningsmagasin 
●     Bygger midtnorsk ungdoms stolthet over havet 
●     Høy kvalitet på innhold, stil og estetikk 
 

Målgruppe: 
Et mål med produksjon av BLÅ, er at flere elever skal velge å rette seg inn 
mot en utdanning som er relevant for havbruksnæring. Målgruppen er 
derfor midtnorsk ungdom i aldersgruppen 16-20 år, i sluttfasen av 



videregående skole og startfasen på høyere utdanning. 
 
Innhold: 
Magasinet skal være et livsstilsmagasin og inneholde ulike historier om 
livet med havet. Historiene skal være både lokale, regionale, nasjonale og 
ikke minst internasjonale. De kan i noen grad nærmes seg 
havbruksnæringa, men BLÅ skal bygge livet med havet som merkevare – 
ikke i første rekke næringa eller Midt-Norge. 
 

Redaksjonell linje: 
Magasinet drives av en redaksjon under ledelse av en redaktør som står 
fritt innenfor rammene som følger av målet om at Blå skal bygge opp 
under havet som et attraktivt arbeidssted for nyutdannet ungdom. 
Redaksjonen skal jevnlig møte i et fagråd sammen eier-representanter. 

5. 
Distribusjon 

BLÅs suksess er avhengig av bred aksept og distribusjon i målgruppen. 
Med formatvalget digitalt magasin vil innhold og distribusjon henge nært 
sammen. Distribusjonen er kort sagt avhengig av innholdet. 
 
Det blir utviklet en kommunikasjonsplattform som grunnlag for 
utarbeidelsen av de redaksjonelle sakene samt utvikling av tiltak for 
distribusjon. De redaksjonelle sakene samt tiltakene vil utvikles 
forløpende, men et par momenter er allerede klare: 
 

Hvordan skal BLÅ få lesere? 
Det legges opp til å bygge en fast gruppe lesere (“følgere”) som mottar 
varsel om nytt redaksjonelt stoff. Leserne skal altså ikke nødvendigvis 
måtte besøke nettstedet BLÅ for å se etter nyheter eller interessant stoff. 
Som digitalt magasin kan BLÅ publisere stoff når som helst, uten å være 
avhengig av kostnadskrevende trykking og fysisk distribuering. Likevel bør 
det finnes en rytme for publisering av nytt stoff. Det vil derfor bli vurdert å 
publisere stoffet i bølger knyttet til viktige datoer i anledning søknad og 
opptak til skoler og studier (eks ved søknadsåpning 1. februar, og før 
svarfrist 26.juli). 
 

Hvor kommer BLÅs leserskare fra? 
BLÅs lesere er BLÅs «følgere».  De følger BLÅ på nett, og får beskjed 
gjennom Facebook, Instagram og andre internettkanaler når det er finnes 
interessant stoff for dem, både direkte fra BLÅs redaksjon, men også fra 
bekjente og venner på Internett. Målet for distribusjonsarbeidet er å sikre 
en så høy leser/følgerskare som mulig innen målgruppen. 
 
Distribusjons-/ kommunikasjonsplanen for det endelige magasinet BLÅ vil 
utvikle følgende konsept: 
 
1: Involvering og opplevd eierskap 
Arbeidet vil involvere grupper innen målgruppen underveis, f.eks gjennom 
reportasjeserien “Utfordringen” (se under). Når de føler eierskap til BLÅ, vil 



formatet stimulere til at de selv “deler” saker i BLÅ i sine digitale sosiale 
nettverk. 
 
2: Omtale i andre medier 
Minst én sak i hver bølge skal ha som mål å få omtale i regionale medier 
(papiraviser, TV/Radio eller digital nyhetskanaler) 
 
3: Allianser 
Det vil vurderes et samarbeid med f.eks enkeltskoler og russe-grupper for 
å drive direkte mobilisering av disse. 
 
4: Tagging 
Bruk av grupperingers eller enkeltpersoners navn (og lenke til disse), eks 
@erna_solberg i Twitter-eksempelet under. 
 

 

6. 
Innhold: Et 
eksempel 

Utfordringen 
En av sakene i første bølge kan være en sak hvor elever på en utvalgt 
skole får en næringsrelatert utfordring de skal løse. De kan for eksempel 
motta utfordringen i en konvolutt. Aller best er det hvis en eller flere 
aktører fra bransjen har bidratt til å formulere utfordringen. 
Et eksempel på utfordring kan være at ulike klasser på en videregående 
skole konkurrerer om å komme opp med en ny middagsrett basert på 
lokale råvarer. 
 

En annen utfordring kan være å løse “rømningsproblemet” for 
oppdrettsbransjen - eller noe helt annet havbruksrelatert. Den som 
kommer med den beste løsningen, vinner. Premien kan komme fra en 
aktør i bransjen. 
 

Utfordringene trenger ikke være næringsrelatert, og hovedtema er stolthet 
over livet med havet. Hele konkurransen, fra lansering av utfordring til ny 
utfordring utformes, publiseres som en spennende reportasje på film og i 
tekst og bilder på BLÅ. 
 
Vinneren utfordrer så en ny skole eller gruppe, som får en ny utfordring 
som det blir en tilsvarende sak om i bølge 2. 
 

Utfordringskonseptet kan utvikles både ift. eierskap og spredning, og 
kanskje også for omtale i regionale nyheter. 

7. Arbeidet med dummy blir gjort av kommunikasjonsbyrået Røe 



Økonomi 
dummy 

Kommunikasjon, som legger til grunn følgende timepriser: 
 
Rådgiver: kr. 1150,- eks. mva. 
Senior rådgiver 1485 eks. mva 
Redaksjonelt arbeid: kr. 1075 eks mva. 
 
Formålet med magasinet er å bidra til vekst i næringa, og næringa bør 
derfor ha et betydelig ansvar for og eierskap til arbeidet allerede fra 
starten. Samtidig er det ikke urimelig at vertskommunene bidrar med å ta 
innledende risiko og sammen tar 75 % av kostnadene for dummyen, mens 
næringa tar 25 %. 
 

Budsjett inntekter: 
Frøya Kommune:                kr 50.000,- 
Hitra Kommune:                  kr 50.000,- 
Trondheim Kommune:        kr 50.000,- 
FHL Midt:                            kr 50.000,- 
Røe Kommunikasjon          kr 50.000,- 
Totalt                                  kr. 250.000,- 
 
Detaljert budsjett følger vedlagt. 

8. 
Fremdrift/ 
eierskap 
dummy 

Fremdriftsplan DUMMY 
For å sikre at partnere, dvs. de bidrar til finansiering av 
forprosjektet/dummy, har eierskap til arbeidet, legger vi opp til møte med 
partnerne både ved oppstart og ved fremleggelse av arbeidet. 
 

Arbeidet med dummy vil foregå i følgende faser: 
 

1. 
Konseptutvikling 

·         Produktutvikling 
·         Dialog med partnere 
·         Utarbeide søknader 
·         Inngåelse av avtaler (herunder 

rettighetsavklaring) 
·         Utvikle endelig prosjektplan 

2. Forberedelse ·         Oppstartsmøte 
·         Etablere partnerskap vgs 
·         Etablere referansegruppe 
·         Etablere partnerskap designbyrå 
·         Research 

3. Gjennomføring Utarbeide dummy 
●     Eksempelsaker 

○     Ideutvikling 
○     Research 
○     Reportasje 



○     Utarbeidelse tekst/foto/film 
○     Kildegodkjenning/korrektur 

●     Grafisk profil 
●     Distribusjons-/ kommunikasjonsplan 

4. Evaluering Partnermøte: 
a. Presentasjon og evaluering av dummy 
b. Videre arbeid 

 
Dummyen produseres som kritisk ledd i etablering av partnerskap for drift 
av BLÅ.  Dummyen skal brukes til å tiltrekke eiere og investorer for 
produksjon av BLÅ. Røe Kommunikasjon bærer alt ansvar for å distribuere 
dummyen samt å etablere det nødvendige partnerskapet til driftsfase for 
BLÅ. Røe Kommunikasjon vil derfor eie alle rettigheter til dummyen og 
BLÅ-konseptet, og partnerne for dummyen står fritt, og vil inviteres til å 
medvirke til etablering av driftsfase for BLÅ.  
 

Fremdriftsplan HOVEDPROSJEKT 
Arbeidet med hovedprosjekt vil basere seg på erfaringer fra forprosjektet. 
Følgende elementer i det videre arbeidet er allerede klare, se under. Se 
også vedlagte skisse til budsjett hovedprosjekt. 
 

1. 
Konseptutvikling 

●     Rekruttering og sammensetting av eiergruppe 
●     Målgruppeanalyse 
●     Utvikle prinsipper for redaksjonell profil 
●     Oppstartsmøter med fagråd 
●     Redaksjonsmøte 
●     Utvikling av tematisk redaksjonsplan 
●     Utvikling av budsjett 

2. Forberedelse   Revidert distribusjons-/ 
kommunikasjonsplattform 

 Avtale designbyrå 

 Avtale ev. underleverandører 

 Ideutvikling 

 Utvikle endelig produksjonsplan 

 Research 

3. Gjennomføring ·         Reportasje, tekstarbeid 
·         Utarbeidelse tekst/foto/film 
·         Layout 
·         Kildegodkjenning/korrektur 
·         Produksjon 
·         Distribusjon 

4. Evaluering Jevnlige partnermøter: 



a. Presentasjon og evaluering av dummy 
b. Videre arbeid 

 

9. 
Eierskap 
BLÅ 

Næringa selv er tiltenkt et betydelig ansvar for finansiering av BLÅ, og 
dette må gjenspeiles i organisasjonsstruktur og det endelige produktet. 
Samtidig er det viktig at BLÅ drives med relativt forutsigbare 
rammebetingelser. 
 

Når det kommer til organisasjonsform, vil følgende muligheter vurderes: 
 

Alt 1) Innlemmelse i nåværende organ 
I samarbeid med det offentlige driver næringa allerede et utstrakt 
rekrutteringsarbeid, bla. gjennom Sett Sjøbein. Det kan vurderes at 
ansvaret for BLÅ legges dit, og f.eks. gjennomføres av en frittstående 
redaksjon. 
 

Alt 2) Opprettelse av nytt organ 
En mindre forutsigbar modell, men som kanskje gir næringa mer direkte 
tilknytning til arbeidet, er å etablere et eget organ (f.eks aksjeselskap eller 
forening) som driver arbeidet. Driften for et slikt arbeid kan enten legges til 
et allerede etablert  organ, eller leies inn av ekstern ekspertise, ved siden 
av redaksjonelt mannskap. 
 
Dersom partnerne i forprosjektet/ dummy skulle ønske å videreføre sitt 
eierskap også i hovedprosjektet, vil det bli lagt til rette for det.. 

10. 
Økonomi 
BLÅ 

Et ungdomsmagasin er avhengig av riktig kvalitet. Magasinet må ha en 
tydelig profil, og redaksjonen må bruke tilstrekkelig tid både på å forstå 
målgruppen, finne redaksjonelt stoff som appellerer til denne, og til å 
produsere stoffet oppsiktsvekkende og betydelig nok til at ungdommer 
ønsker å vise det til andre ved å dele det gjennom sine sosiale nettverk. 
For at et slikt magasin skal oppfattes som en aktør med tyngde, er det 
også nødvendig med et visst omfang av saker. 
 
Vedlagt ligger budsjettforslag til første halvår/ bølge for BLÅ. I første 
halvår vil det komme en rekke oppstartskostnader, som vil falle bort i 
påfølgende halvår/publiseringsbølger. 
 
Røe Kommunikasjon har betydelig erfaring fra denne typen produksjon, 
både magasiner og bøker. Vi har for eksempel produsert magasinet 
HELSE for Helse Midt-Norge RHF i flere år. Dette er et magasin HMN 
RHF bruker delvis for å forankre strategiske grep hos alle som arbeider i 
helsevesenet i Midt-Norge, delvis for å informere befolkningen om 
endringer som gjøres, samt å skaffe forståelse og aksept for endringer 
som gjøres. 
 
Budsjettforslag er utarbeidet etter vårt beste skjønn, på bakgrunn av disse 



erfaringene. 

11. 
Kontakt 

Jens Maseng, rådgiver Røe Kommunikasjon 
jens@roekommunikasjon.no 
991 51 999 

12. 
Vedlegg. 

Vedlegg 1: Budsjett BLÅ dummy 
Vedlegg 2: Budsjettforslag BLÅ 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: 153  
Arkivsaksnr.: 13/1248    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 
 
 
INVESTERING- OG DRIFTSBUDSJETT FOR 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Festeavgift for 2014 økes som foreslått av fellesrådet.  
 
2. Øvrige investeringsoppgaver utsettes til 2015. 
 

 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Frøya Sokn. 
 
Saksopplysninger: 
 

Fellesrådet foreslår øning av festeavgifter for Frøya kommune slik: 
Graver fra 0-50 år økes fra kr. 45,- til kr. 100,- per år. 
Graver fra 51-60 år økes fra kr. 65,- til kr. 100,- per år 
Graver fra 61-70 år økes fra kr. 100,- til kr 200,- per år. 
Graver fra 71-80 år endres ikke, og er fremdeles kr. 200,- per år. 
 
Det er behov investeringsoppgaver på følgende områder, prioritert av fellesrådet: 

1. Handicaptilpasning i Hallaren kirke (innvendig)  kr. 142.000,- 
2. Planlagt universellutforming utf. Hallaren, Titran og Sula kr. 217.700,- 
3. Automatisk ringeanlegg Sula kapell    kr. 147.100,- 
4. parkeringsplass ved Vågan gravplass    kr. 
5. Parkeringsplass ved Titran kapell    kr. 

Samlede investeringskostnader: kr. 506.800,- eks mva 
 

Vurdering: 
 

Festeavgiftene ble sist fastsatt i 2008. Nye satser er satt ut fra samme satser som Hitra 
kommune benytter per i dag.  



Da det er sent på året vil det være vanskelig å få igangsatt foreslåtte prosjekter i inneværende 
år, samtidig som det ikke er satt av penger til dette i 2014. Det er derfor hensiktsmessig å 
behandle dette som en del av budsjettprosessen høsten 2014, det det også fremlegges 
prosjektplan med kostnadsberegninger for investeringsoppgavene. 
 

 
 
 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/19    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KJØP AV NY BRANNBIL/RØYKDYKKERBIL  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya kommunestyre viser til tidligere vedtak i sak 6/14 og de anbud som nå er 
innkommet både på nye biler og en brukt bil. Kommunestyret ser det som viktig at 
Frøya Brann og redning nå bygges opp med nytt moderne utstyr for å møte de 
utfordringer man har som følge av økning av i antall større bygge og ikke minst 
befolkningsøkningen. 
 
Kommunestyret vedtar følgende innkjøp av nytt/brukt bilmateriell og utstyr: 
 
Ny brannbil inkludert opsjoner : kr. 2.200.000,- 
Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner) : kr.    547.000,- 
Kjøp av brukt bil fra Braco A/S : kr.    365.000,-  
Sum     : kr. 3.112.000,- 
+ mva     : kr.    778.000,-   
TOTALT    : kr. 3.890.000,- 
 
Dette finansieres på følgende måte: 
 
Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14   : kr. 2.255.000,- 
Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil) : kr.    641.000,- 
Forsikringsoppgjør i 2014     : kr.    245.000,- 
Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet : kr.    749.000,- 
TOTALT       : kr. 3.890.000,- 
 
Det forutsettes at det før budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplanen for 2015 – 
2018 fremlegges utredning som viser løsning for ny brannstasjon på Sistranda og 
Nordskag. Dette for at man skal kunne ha en tilfredsstillende brannstasjonsløsning ved 
anskaffelse av nye biler og utstyr. 
 



 

Vedlegg: 
 

Særutskrift fra kommunestyresak 6/14 

Anbudsprotokoll – Røykdykkerbil 

Anbudsprotokoll - Brannbil 

 

Saksopplysninger:   
 

I januar 2014 ble bil 2 ved hovedstasjonen vraket og det ble i kommunestyret vedtatt å gå til 

innkjøp av ny brannbil og vaktbil(kommandobil). Særutskrift følger vedlagt. 

Begge innkjøpene har vært ute på anbud med anbudsfrist 6. juni 2014. Anbudsprotokoller 

følger vedlagt. 

 

Vurdering: 
 
Det er nå antatt anbud på røykdykkerbil, men bilen er ennå ikke satt i bestilling. Bakgrunnen 

for at det er innhentet anbud på røykdykkerbil er med bakgrunn i avgiftssystemet. En bil som 

registreres som røykdykkerbil er avgiftsfri, men det må betales moms og vi sparer på denne 

måten ca. 319.000,-. Vi kan så selge bilen etter 3 år og sette inn setene som medfølger bilen 

uten ekstra avgift for dette. Denne ordningen er under revisjon og vi vet ikke når denne 

bestemmelsene vil bli endret. 

 

Røykdykkerbilen som er antatt er samme merke som vi har i dag, nemlig en Mitsubishi 

Pajero. Kostnaden for denne blir kr. 547.000,- + mva dvs. kr. 683.000,-. Dette inkluderer 

service og røykdykkerstoler(inkludert i opsjonsprisen). Vi vil ikke få momskompensasjon for 

kjøp av denne bilen så lenge vi har fått avgiftsfritak. Avgiftsfritaket utgjør kr. 455.000,- og 

med fradrag av momsen som ikke kompenseres(136.000) sparer vi kr. 319.000,- . I tillegg vil 

vi så etter 3 år kunne selge bilen som personbil og sannsynligvis oppnå prisen vi betalte for 

bilen kr. 418.000,-. Det er imidlertid lite aktuelt å selge bilen etter 3 år med den kjørelengden 

vi vil ha som kommandobil/vaktbil, slik at bilen sannsynligvis vil bli brukt i denne tjenesten 

langt utover 3 år. 

 

Vi har også mottatt anbud på kjøp av ny brannbil. Her er det innkommet to anbud, men her er 

det foreløpig ikke antatt anbud. Dette vil skje tidlig i august. Anbudene er ikke gjennomgått 

men de to anbudene for begge anbyderne gjelder to alternative chassis, henholdsvis Mercedes 

og MAN. Begge alternativene er tilbudt av begge anbyderne. Prisen varierer fra  

kr. 1.972.000,- til kr. 1.803.000,- ekskl. mva. Her vil man oppnå momskompensasjon. I 

tillegg kommer en del utstyr som skumutstyr, frigjøringsutstyr, vinsj m.m. so har en pris på 

ca. kr. 400.000,-. For rimeligste alternativ(anbud) vil derfor totalprisen bli på ca.  

kr. 2.200.000,- ekskl. mva. 

 

Vi har nå i en overgangsfase leid bil fra Braco(bilen som ble leid fra Kristiansund i startfasen 

er tilbakelevert pga. en del mangler). Bilen som nå leies er en 90 modell som kun har en 

kjørelengde på 23000 km. Dette er en bil som er fullt renovert og som kan gå i mange år. Vi 

har i dag en bil på Nordskag fra 1984 og som ikke har vanntank. Som følge av dette kan ikke 

mannskapsstyrken på Nordskag foreta røykdykking før en av bilene fra hovedstasjonen på 

Sistranda er på plass. Bestemmelsene her er at bilen må ha en minimumsvannmengde på 

2000 liter for at man kan igangsette røykdykking. 



 

På Nordskag har man i dag ikke brannstasjon som tilfredsstiller dagens krav og her vil nå 

industrivernet ved Innovamar bygge ny stasjon, hvor Frøya brannvesen er tilbudt å leie plass 

for bil og utstyr til brannvesnet. Med dette som utgangspunkt kan vi så også ha en større bil 

på Nordskag som tilfredsstiller kravet til røykdykkerinnsats. Det vil derfor være aktuelt å 

kjøpe bilen vi leier fra Braco og plassere denne på Nordskag, evt. flytte dagens bil på 

hovedstasjonen til Nordskag. Det siste alternativet kan være det mest aktuelle alternativet 

pga. av at den leide bilen krever tungbilsertifikat, mens dagens bil på Sistranda kan kjøres 

med C1- sertifikat som følge av at den er registrert som maskinredskap. På sikt vil det 

imidlertid bli aktuelt også med ny bil på Nordskag(fremskutt enhet), men selvsagt med en 

forutsetning at den har 2000 liters tank. 

 

For Sistranda sin del er det ikke mulig å få en brannbil som går inn i garasjen hvor den 

vrakete bilen var plassert. I dag leier vi derfor ekstra garasje fra Siholmen A/S, men denne er 

uisolert, slik at her må det foretas en utbedring skal vi kunne ha en isolert garasje som 

hindrer frost på pumper m.m. En utredning om fremtidig plassering av brannstasjon og evt. 

leie eller bygge ny stasjon på Sistranda vil bli fremlagt i egen sak i september. 

 

Ut fra vedtaket i kommunestyret i sak 6/14 ble det bevilget totalt kr. 2,5 mill inkludert 

forsikringsoppgjør for den vraka bilen. Forsikringsoppgjøret ble på kr. 245.000,- etter fradrag 

for egenandelen på kr. 5.000,-. Dette betyr at vi allerede har vedtak på et låneopptak på  

kr. 2.255.000,-. 

 

Vi har mottatt tilbud fra Braco om kjøp av bilen vi leier på kr. 365.000,- + mva. Dette er 

rimelig i forhold til kjørelengde og den stand bilen har. Bilen er også gjennomgått ved Fosen 

Verkstedservice. Vi har også en pris på månedsleie på kr. 10.000,- + mva. Ved en 

leveringstid på ny bil på 10 mndr. betyr dette en totalleie på kr. 100.000,- + mva i denne 

perioden. 

 

Slik finansieringen er vedtatt for 2014 i k.sak 6/14 er det ikke behov for tilleggsfinansiering i 

år som følge av at ny brannbil har en leveringstid på minimum 9-10 mndr. Dette betyr at 

bilen tidligst kan leveres i juni 2015. I henhold til anbudet skal kun chassis betales ved 

ankomst til leverandørens verksted, mens resten betales ved levering av komplett oppbygd 

bil. 

 

Med bakgrunn i ovenstående får man følgende beregning av total innkjøpspris for ny 

brannbil, ny røykdykkerbil(kommandobil) og kjøp av brukt brannbil fra Braco A/S. 

 

Ny brannbil inkludert opsjoner : kr. 2.200.000,- 

Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner) : kr.    547.000,- 

Kjøp av brukt bil fra Braco A/S : kr.    365.000,-  

Sum     : kr. 3.112.000,- 

+ mva     : kr.    778.000,-   

TOTALT    : kr. 3.890.000,- 

 

Dette finansieres på følgende måte: 

 

Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14  : kr. 2.255.000,- 

Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil) : kr.    641.000,- 



Forsikringsoppgjør i 2014    : kr.    245.000,- 

Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet : kr.    749.000,- 

TOTALT      : kr. 3.890.000,- 

 

Rådmannen ser det som svært viktig at Frøya Brann- og redning nå bygges opp med nytt 

moderne utstyr for å møte de utfordringer man har som følge av økning av i antall større 

bygge og ikke minst befolkningsøkningen. Dette avspeiler også økning i antall utrykninger 

man har pr. år. Det må også tillegges at brann- og redning er tillagt betydelig større 

ansvarsområder enn tidligere som følge av lang utrykningstid for politiet , samt utvidet 

medisinsk hjelp gjennom prosjektet «Mens vi venter på ambulanse). 

 

 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Silje Meslo Lien Arkiv: GNR 65/28  

Arkivsaksnr.: 14/57    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

 

REGULERINGSPLAN FOR INDRE DEL AV MÅØYHÅLET - 
SLUTTBEHANDLING  
 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Indre del av Måøyhålet med 

beskrivelse, plankart og bestemmelser datert 22.05.2014. Vedtaket fattes i medhold til plan- 

og bygningslovens § 12-12. 

 

 

Vedlegg: 
 

1. Plankart, datert 22.05.2014 

2. Reguleringsbestemmelser, datert 22.05.2014 

3. Planbeskrivelse 

4. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 25.06.2014 

5. Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 24.06.2014 

6. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 31.07.2014 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 12.06.2014 å legge ut reguleringsplan for indre 

del av Måøyhålet til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.  

 

Reguleringsplanen omfatter et areal på ca. 3,4 daa og ligger i reguleringsplan for Mausund 

havneområde. Bakgrunnen for planen er i hovedsak å få utvidet naustområdet ved å fjerne 

innregulerte vei og regulere den tilbake til slik den følger eksisterende veitrase.  

 

Vurdering: 
 

Høringsfristen ble satt til 11.08.2014 og innen fristens utløp hadde følgende merknader 

kommet inn: 

 

Hvem Merknader Tiltak 

Sør-Trøndelag Ingen Ingen 



fylkeskommune 

Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag 

Ingen, men gjør 

oppmerksom på at alle tiltak 

som gjelder 

mudring/dumping skal 

behandles etter 

forurensingsregelverket. 

Ingen 

Statens vegvesen Ingen ingen 

 

 

På bakgrunn av ovenstående tilrår administrasjonen at Frøya kommune vedtar å 

egengodkjenne reguleringsplan for Indre del av Måøyhålet. Vedtaket fattes i medhold til 

plan- og bygningslovens § 12-12.  

 

 

 























 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 14/327    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 

NAUSTTOMT I AVLØYSVÅGEN  
 
 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune selger sjøhustomt fra eiendommen Gnr. 5, bnr. 10 til Beate og Per Gunnar 
Ørndahl. Tomta begrenses til 100 m2 og det forutsettes at det bygges sjøhus for lagring av 
utstyr og ikke naust på tomta. Dette for å unngå betydelig terrenginngrep. Videre forutsettes 
at det opparbeides ny gangadkomst til småbåtanlegget som krysser tomta, slik at denne 
adkomsten blir opprettholdt. 
Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og kjøper betaler alle omkostninger ved 
eiendomsoverdragelsen. 
 
 

Vedlegg: 
 
Søknad fra Beate og Per Gunnar Ørndahl, datert 20.03.2014 
Kart i målestokk 1:1000 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 
Beate og Per Gunnar Ørndahl søker om kjøp av sjøhustomt på Avløs. Den omsøkte tomta 
ligger i et område som er avsatt til sjøhustomtområde i kommuneplanens arealdel 
 

Vurdering: 
 
Tomta som omsøkes ligger tett opp til et annet sjøhus og ligger i et sterkt skrånende terreng. 
Den egner seg ikke som tomt til naust for lagring av båt, men er fullt brukbar til sjøhus for 
lagring av fiske- og sjøutstyr.  
 
Tomta vil ligge tett opp til en felles småbåthavn, slik at liggekai vil være ivaretatt ved denne 
marinaen. Rådmannen vil innstille på at det selges tomt som omsøkt og at tomtestørrelse 
begrenses til 100 m2. Tilsvarende nabotomt er på 80 m2. 



 
Når det gjelder pris for sjøhustomter har kommunen hatt ulik praksis når det gjelder 
prisfastsettelse. Imidlertid er den omsøkte tomta svært vanskelig å bygge på, da den ikke kan 
benyttes som en tradisjonell nausttomt. Det tilrås at tomta selges for kr. 30.000,- og at kjøper 
betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. 
 
 
 
 
 
 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Fredheim Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/972    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 

 

 

EVALUERING AV PRØVEORDNING, SOMMERÅPEN SFO SISTRANDA SKOLE  
 

 

 
Forslag til vedtak: 
 

Hovedutvalg for drift tar informasjonen om evaluering av sommeråpen SFO ved 
Sistranda skole til orientering/alt 1/alt 2 i saksframlegget. 
 

 

Vedlegg: 
 

Skjema for påmelding til sommeråpen SFO, Sistranda skole. 

 

Saksopplysninger/Vurdering: 
 

På bakgrunn av nevnte budsjettvedtak ble det gjort kjent for foresatte og lagt en plan for 

gjennomføring ved Sistranda skole. Det ble sendt ut en påmelding (se vedlegg). 

Det var i snitt 3 foresatte/elever som benyttet seg av tilbudet. 

 

Det er rådmannens klare vurdering at HFD må vurdere om dette pr dato et tilbud som skal 

videreføres og utvides. Rådmannen ser absolutt nødvendigheten av et slikt tilbud for de som 

har behov, men hadde håpet på en noe større deltakelse. 

Rådmannen ber HFD vurdere to alternativer 

1. HFD anbefaler en videreføring av tilbudet om sommeråpen SFO ved Sistranda skole- 

med en utvidelse også til andre skoler etter behov. Dette må da tas med i den videre 

budsjettbehandlinga for 2015. 

2. HFD ser at førsøket med sommeråpen SFO ved Sistranda skole ikke har hatt den 

ønskede effekt, og velger å ikke videreføre/utvide forsøket. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
                         FORSØK MED SOMMERÅPEN SFO I JULI- 2014. 
 
Frøya kommune vedtok i budsjett for 2014 å gjennomføre et forsøk med sommeråpen SFO 
ved Sistranda skole. Vedtaket er som følger: 
 
« SFO forsøk med åpning av SFO i juli på Sistranda skole igangsettes. Erfaringer med 
dette evalueres høsten 2014, og videreføring av dette vurderes i budsjettbehandling for 
2015. Evalueringen skal danne grunnlag for vurdering av åpen SFO også ved de andre 
skolene på Frøya». 
 
Med dette som utgangspunkt åpner vi nå for at alle elever med SFO-plass på Sistranda skole 
kan benytte SFO også i juli- 2014. I den forbindelse gjøres det oppmerksom på følgende: 
 

• Alle barn ved SFO skal ha 4 uker ferie, minimum 3 uker sammenhengende i løpet av 
skolens sommerferie. 

• SFO- plassen skal betales med like store beløp i 11 perioder. 
Juli vil være betalingsfri måned. 

 
●    Det skal gis beskjed når hvert enkelt barn skal avvikle sin ferie. 

 
 
Vi ber dere  fylle ut vedlagte svarslipp om dere ønsker å benytte tilbudet om sommeråpen 
SFO ved Sistranda skole. 
 
SVARFRIST 07.05.2014 
 
De som takker ja, får tilsendt skjema for å gi informasjon om når deres barn skal ha ferie, og 
hvordan de vil bruke SFO i Juli. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Roger Fredheim/sign 
Kommunalsjef 
 
 
 



 
 
 
 
SVARSLIPP: 
 
 
 
 
 
Elevens navn: -------------------------------------------------------------------------  
 
Født:               ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Vi ønsker å benytte oss av SFO tilbudet  juli måned:   JA □        
 
 
 
Underskrift foresatte: -------------------------------------------------               Dato:-------------------- 
 
                                        



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 14/797    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TURID BERGET  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen 
kommune. 
  
1. Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges:_______________________________. 
 
2. Evt. vararepresentant dersom Ola Vie går inn som fast medlem:________________. 
 
3. Leder i Overskattetakstnemnda velges:_____________________________________. 
 
4. Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges:_________________________. 
 
5. Evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn som fast 

representant:________________________. 
 
6. Til meddommer i Tingretten foreslås:______________________________________. 
 
 

Vedlegg: 
 

Søknad fra Turid Berget om fritak fra politiske verv datert 18.06.14. 

 
Saksopplysninger:   
 

Repr. Turid Berget søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden med 

bakgrunn i at hun flytter fra kommunen:   

• Fast medlem i kommunestyret. 

• Leder i Overskattetakstnemnda. 

• Representant fra Sørværa i Trafikkrådet. 

• Meddommer i Tingretten. 

 

Vurdering: 
 

Dersom repr. Turid Berget får innvilget fritak ut perioden vil: 

 



• Ola Vie komme inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden. 

• Torbjørn Reppe komme inn som 3. varamedlem til kommunestyret. 

 

Flg. nyvalg må foretas: 
 

• Valg av fast medlem i Overskattetakstnemnda. 

• Valg av leder i Overskattetakstnemnda. 

• Valg av representant i Trafikkrådet fra Sørværa evt. vararepresentant dersom Arnstein 

Antonsen går inn som fast representant. 

• Forslag på meddommer i Tingretten 

 

”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, 

den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i 

vervet.”  

 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  

 

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

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.” 

 

Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 

Vurdering: 
 
Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen 

kommune. 

  

• Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges:__________________________. 

• Evt. vararepresentant dersom Ola Vie går inn som fast medlem:____________. 

• Leder i Overskattetakstnemnda velges:________________________________. 

• Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges:______________________. 

• Evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn som fast 

representant:________________________. 

• Til meddommer i Tingretten foreslås__________________________________. 

 

 

 

 

 















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 14/894    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - EVA MARIE HAMMERVIK  
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting 
til annen kommune. 
  
1. Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage 

velges_____________________________. 
 
2. Frøya kommune foreslår Miljøkonsulent Øyvor Helstad som meddommer til utvalg 

for Jordskiftesaker for resten av perioden. 
 
 

Vedlegg: 
 
Søknad fra Eva Marie Hammervik om fritak fra politiske verv datert 22.07.14. 

 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Eva Marie Hammervik søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut 
perioden med bakgrunn i at hun flytter fra kommunen:   

• Varamedlem til kommunestyret. 

• Varamedlem for Ola Vie i Samarbeidsutvalget ved Nesset barnehage. 

• Jordskiftedommer til utvalg av jorskiftesaker. 
 

Vurdering: 
 
Dersom repr. Eva Marie Hammervik får innvilget fritak ut perioden vil: 
 

• Brit Ingeborg Hestnes Vie komme inn som 4 varamedlem til kommunestyret ut 
perioden. 

 

Flg. nyvalg må foretas: 
 



• Valg av varamedlem for Ola Vie i samarbeidsutvalget for Nesset barnehage. 

• Forslag på jordskiftedommer til utvalg for Jordskiftesaker. 
 
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, 

den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i 

vervet.”  

 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.” 

 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 

Vurdering: 
 
Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til 
annen kommune. 
  

• Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage velges______. 

• Forslag på jordskiftedommer til utvalg for Jordskiftesaker. Miljøkonsulent Øyvor 
Helstad er forespurt og sagt ja. 

 
 
 
 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/911    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SUPPLERING/NYVALG TIL NEMNDER, RÅD OG UTVALG GRUNNET 
DØDSFALL  
 

 

Forslag til vedtak: 
Følgende valg gjøres til de nemnder, råd og utvalg som repr. Tor Pettersen var medlem 
av: 
 
1. Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges:_________________________. 
 
2. Evt. vararepresentant dersom Gunn Heidi Hallaren går inn som fast 

medlem:__________________. 
 
3. Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda 

velges:____________________. 
 
4. Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges:______________. 
 
5. Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt 

brukerråd og Bodil Hammerdal vil gå inn som siste varamedlem. Disse er 
forespurt. 

 
6. Varamedlem for Heidi Madsvåg fra Kommunalt Brukerråd i 

Trafikksikkerhetsutvalget velges Kirsten Rønquist Antonsen som også er 
forespurt. 

 
 

 

Vedlegg: 
 

Div. vedlegg. 

 
Saksopplysninger:   
 

Etter at repr. Thor Pettersen døde tidligere dette år, er det ikke foretatt supplering til de 

nemner, råd og utvalg han var politisk representert i.   



• Fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten. 

• Fast medlem i Kommunalt brukerråd. 

• Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda. 

• Varamedlem for Heidi Madsvåg fra KBR i Trafikksikkerhetsutvalget. 

• Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere. 

 

I tillegg var Pettersen vararepresentant til kommunestyret. 

 

Vurdering: 
 
• Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges:___________________________. 

• Evt. vararepresentant dersom Gunn Heidi Hallaren går inn som fast medlem:_________. 

• Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges:_________. 

• Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges:__________________. 

• Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og 

Bodil Hammerdal vil gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt. 

• Varamedlem for Heidi Madsvåg fra KBR i Trafikksikkerhetsutvalget velges Kirsten 

Rønquist Antonsen som også er forespurt. 

 

 

 

 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/986    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 

 

Rådmannen ga flg. orienteringer: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/987    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Ordføreren ga flg. orientering: 
 
Venstre v/repr. Arvid Hammernes oversendte følgende spørsmål til formannskapsmøte 12.08.14: 
”Er avgangsresultatene og grunnskolepoeng hos oss kjent for skoleåret 2013-14? 

Hvis svaret er ja, bes det at formannskapet orienteres i møte 12.08.14. 

Bakgrunnen for spørsmålet er det ønskes opplysninger om situasjonen innen skole da Frøya kommune har hatt 

svært svake resultater på grunnskolepoeng i de siste årene.  Det er av interesse å vite om det har blitt 

forbedringer.” 

 
Interpellasjon fra Frp v/Aleksander Søreng 
”Kommunesammenslåing må avgjøres av folket 

Regjeringen har varslet en kommunereform, der målet er større og mer robuste kommuner. 

Regjeringen har gitt signaler om at man i første omgang ønsker frivillige kommunesammenslåinger, og at man 

vil kunne oppnå økonomiske fordeler ved frivillig sammenslåing. 

Det er med bakgrunn i dette viktig å være tidlig ute med å gjennomføre en kommunesammenslåing. 

For Frøya kommune vil det være naturlig at man slår seg sammen med Hitra kommune. Det bør derfor snarest 

igangsettes en prosess sammen med Hitra kommune, for å vurdere en sammenslåing av de to kommunene. 

Selv om det nå haster med å igangsette en kommunesammenslåing, er det viktig at dette er godt forankret i 

befolkningen. Det er derfor ønskelig at det gjennomføres en folkeavstemming om kommunesammenslåing.” 

 

Forslag: 
Frøya kommunestyre ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak om prosess frem mot en 

eventuell kommunesammenslåing. 

Rådmannen må i saken utrede hvor raskt det kan gjennomføres en folkeavstemming for eller mot 

kommunesammenslåing. 
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