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Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

Frøya herredshus, www.froya.kommune.no. 

 

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 Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A. 

Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom C. 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.02.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 28.02.17 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 28.02.17 
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SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET "DIREKTEBÅT FRØYA - TRONDHEIM"  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet i Frøya kommune bevilger kr. 35 000,- inkl.moms til medfinansiering av 

prosjektet «Direktebåt Frøya – Trondheim», som omsøkt. 

2. Det forutsettes at også at de nevnte aktører i søknaden innvilger samme beløp. 

3. Beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilninger. Sum etter vedtak er Kr. 296 853,-  

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om finansiering fra Frøya næringsforum 

Tilbud til Frøya næringsforum fra Møreforsking Molde, mulighetsstudie. 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok 03.02.17, søknad fra Frøya næringsforum om finansiering av mulighetsstudie 

«Direktebåt Frøya-Trondheim», se vedlegg.  

 

Fra søknaden:  

 Bakgrunnen for en direktegående hurtigbåt er vel de fleste kjent med. Mye har  forandret seg på 15 år 

siden kystekspressen ble etablert med anløp Sandstad og buss  over Hitra til Frøya.  

 Målet er å komme seg til byen på under 2 timer, ha mulighet til å koble opp pc og  jobbe effektiv 

til man er i byen før kl. 09.00 på morgenen. Og motsatt. Det er neste  generasjon det handler om. Ikke alle er 

like glade i å kjøre bil som vår generasjon  «Frøyværinger»  

 Trafikken mellom Frøya og Trondheim er stor og økende. Frøya Næringsforum vil  bistå 

Møreforskning i innhenting av data fra de største bedriftene, inkludert NTNU,  Guri Kunna videregående skole 

(Skolested Frøya) Blått kompetansesenter og Frøya  kommune, på sannsynlig bruk av en direktebåt. 

 Det er ingen tvil om at dersom vi får et slikt tilbud kommer trafikken til å øke mer.  

 Vi har et utstrakt samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning.  

 Etablering av NTNUs «taskforce» Lus, Sintef, Veterinærinstituttet,  Havforskningsinstituttet. 

Studenter, PHD stipendiater og Mastergradsstudenter som  reiser i mellom og er ofte ute i praksisfeltet.  

 Det jobbes med å få på plass en «bachelor» i Havbruksledelse. Det vil si at vår region  kommer til å 

bli helt i «tet» når det gjelder havbruksutdanning.  

 Frøya har landets beste befolkningsvekst og er kåret av NHO til Norges beste  kommune i 

næringsutvikling 2015.  

 Alt dette og mye mer krever at vi evner å gjøre Frøya mer tilgjengelig. Direktebåt er  viktig for 

Frøya slik at vi ikke bremser utviklingen . Fylkeskommunen som en  leverandør av samferdselstilbud må 

tilpasse og endre ifht kommuner med høy  næringsaktivitet. Som en plan «B» ber vi også Møreforskning om å 

gjøre en  beregning/ kalkyle på kostnad på hurtigbåt tur/retur med tanke på en mulig privat 

 investering/rederi. I tillegg ber vi om å få belyst hva skal til for å få konsesjon for 

 passasjertrafikk. (..) 
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 Så snart vi får bekreftet finansiering, gir vi «grønt lys» for Møreforskning.  

 Vi velger å gå ut til disse bedriftene og ber om et beløp fra hver enkelt  

 Pålyd kr. 35.000,- inkl. mva.  

 Frøya kommune  

 Bewi AS  

 Salmar ASA  

 Frøy AS  

 Måsøval AS  

 Aqualine AS  

 Eidsvaag As  

 Åkerblå AS  

 

 Rapporten forventes å være ferdig i løpet av april/mai 2017, og da kan vi starte  forhandlinger med 

fylkeskommunen. Sentrale politikere for samferdsel på fylket er  dessuten allerede informert, samt 

framtidig leder for plan og næring Trude Nøst i  Trøndelag fylkeskommune. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune er en økonomisk støttespiller for Frøya næringsforum, sammen med næringsaktører. 

Rådmannen ser på utredningen som ett viktig grunnlag for å kartlegge mulighetene og dokumentere grunnlag 

for direktebåt mellom Frøya og Trondheim. Dette med bakgrunn i høy befolkningsvekst og stor næringsaktivtet 

i kommunen. Rådmannen ser det som viktig å legge til rette for god kollektivtransport som vil øke 

attraktiviteten i kommunen og øke tilgjengelig kompetanse, i tråd med kommunens samfunnsplan.  

 

Rådmannen forutsetter at også de andre aktørene stiller med likelydende beløp.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Fra kommunens samfunnsplan: 

Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon – være en pådriver for et godt tilpasset kollektivtilbud på lands 

og til vanns.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Dekkes fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo: kr. 331 853,- 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

Kr. 296 853,-  
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/ Kommunestyret  

 

SAMARBEIDSUTVALGET HITRA OG FRØYA - VEDTEKTER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune oppretter i samarbeid med Hitra kommune «samarbeidsforum for Frøya og 

Hitra kommuner». Samarbeidsforumet består av ordfører, varaordfører, representant for 

opposisjonen og rådmann i de respektive kommunene. 

 

2. Fremlagt forslag til «Vedtekter for samarbeidsforum for Frøya og Hitra kommuner» 

godkjennes. 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til vedtekter 

Referat fra møte 13.02.17 

 

 

Bakgrunn for saken 

 

Kommunene Hitra og Frøya har tatt opp igjen regelmessige samtaler mellom kommunene. Det har tidligere 

vært etablert samarbeidsforum mellom Hitra, Frøya og Snillfjord. Kommunene ønsker å fortsette dette, men 

denne gang med Snillfjord som observatør i et forum med færre deltakere. 

 

Saksopplysninger 

 

Det finne ingen regler eller lover på området, unntatt forvaltningslovens generelle krav om offentlighet og 

innsyn. Det står kommunene fritt å opprette denne type utvalg.  

 

Formannskapene i de to kommunene har diskutert saken og har kommet frem til at deltakere i 

samarbeidsforumet bør være ordfører, varaordfører, representant for opposisjonen og rådmann i de respektive 

kommunene. Snillfjord kommune utpeker observatør selv. Dette bør behandles formelt av formannskap og 

kommunestyre. 

 

Det er laget utkast til vedtekter for samarbeidsforumet som vedlegges saken. Vedtektene bygger på vedtektene 

fra tidligere forum. Referat fra første møte er også vedlagt.  

 

Vurdering: 

  

Opprettelse av samarbeidsforum oppfattes som svært positivt av begge kommuner. Utkast til vedtekter for 

samarbeidsforumet er drøftet internt i begge kommuner, uten anmerkninger. 

 

Saken legges derfor frem med positiv innstilling. 
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Forhold til overordna planverk: 

 

Saken har relevans for flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel, i lys av at aktuelle samarbeid med 

Hitra kan gjøre Frøya i enda større grad i stand til å fylle målene i plana: 

 

 «Frøya er et godt sted å leve»  

 «Frøya kommune er et fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver»  

 «Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg 

matproduksjon 

 «Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, 

uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn» 

 

For øvrig kan et samarbeid mellom Hitra og Frøya sies å ha potensiale til å være relevant for de fleste andre 

mål i kommuneplaner. 

 

For øvrig har det ingen direkte relevans for: 

- kommunedelplaner (konkrete mål eller annet) 

- mål vedtatt i budsjett 

- budsjettet/økonomiplana i form av 

- kapitalkostnader (renter og avdrag) 

- andre driftskostnader (økning eller reduksjon, konkret og begrunnet) 

- inntekter (økning eller reduksjon, konkret og begrunnet) 
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NEDLEGGELSE AV KOMMUNALT PLANFORUM  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya formannskap vedtar å legge ned kommunalt planforum. 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksfremlegg opprettelse av kommunalt planforum 

Saksprotokoll opprettelse av kommunalt planforum 

 

Saksopplysninger:   

 

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i sak 4/13, 14.01.2013, å etablere et kommunalt planforum. 

 

Følgende enstemmige vedtak ble fattet:  

 1.  Frøya kommune vedtar å etablere et kommunalt planforum.  

 2.  Planforumet skal bestå av formannskapets medlemmer, supplert med aktuelle  

 personer/instanser avhengig av hvilke saker som skal drøftes.  

 3.  Ordfører leder planforumets møter. Det skal ikke fattes vedtak.  

 

Planforumet har siden vedtaket gjennomført en rekke møter. I hovedsak har deltakere bestått av 

formannskapets medlemmer, rådmann og andre fra administrasjonen som assisterende rådmann, teknisk sjef, 

kommuneplanlegger, arealplanlegger, næringsrådgiver, miljøkonsulent m.fl.  

 

Eksempler på saker som har vært tatt opp i forumets møter er: 

 Kommunens næringsarealer 

 Sentrumsutvikling, forskjønnelse av uteområder 

 Gjennomgang av kommunedelplan Sistranda, innspill for videre rullering 

 Gjennomgang av pågående rullering av kommuneplanens samfunnsdel 

 

 

Planforumets intensjon 

Intensjonen bak opprettelsen av kommunalt planforum var å tilrettelegge for en arena hvor politikere, rådmann 

og andre samfunnsinteresser kunne møtes for å diskutere tema som omhandlet samfunnsutviklingen på Frøya. 

Det skulle være et åpent forum hvor uformelle diskusjoner kunne tas.  
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Innkallinger, referat og møteledelse 

Ordfører har vært møteleder på planforumets møter. Kommuneplanlegger har sendt ut innkalling via mail til 

formannskapets medlemmer, rådmann og andre administrativt ansatte. Administrativt ansatte har ført referat 

som senere er blitt oversendt via mail til planforumets deltakere.  

 

Mandat  

Det har siden opprettelsen av forumet vært etterlyst planforumets mandat.  

I referat fra planforum 06.05.14 står følgende:  

 Planforum er et diskusjonsforum, blandet av deltakere fra politikk og administrasjon  som 

likeverdige parter. Gruppens formål er å møtes for å diskutere strategiske tanker  som løftes inn i 

formannskapet. Dette er ikke et organ som tar beslutninger. Det  utarbeides ingen mandat til planforum. 

Kommunestyrets vedtak legges til grunn.  (Merk: Det antas her at det menes formannskapets vedtak.) 

 

 

Vurdering: 

 

Siden opprettelse av kommunalt planforum er det stilt spørsmål rundt forumets mandat. Rådmann har på 

bakgrunn av dette konferert med jurister i forhold til dette.  

På bakgrunn av disse juridiske vurderingene anbefaler rådmannen at kommunalt planforum i den form det har 

nå legges ned.  

 

Bakgrunnen for dette er at «medlemskap» i forumet er knyttet til formannskapets medlemmer, samt at ordfører 

er møteleder. Forumet bærer dermed preg av å være et politisk organ og vil omfattes av kommuneloven. Dette 

utløser krav til offentlig innkalling, offentlighet og protokollføring.  
 

Rådmannen støtter intensjonen bak opprettelse av planforumet, men anbefaler at ulike diskusjoner legges inn 

under rådmannens orientering i politiske møter.  
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GRUNNERVERV BOLIGFELT HOLAHAUAN  

 

 

Sakspapirene vil bli utdelt i møtet. 
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ORGANISERING AV HELHETLIG IDRETTSPARK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kulturutvalget tar organisering av helhetlig idrettspark til etterretning.  

2. Det opprettes en 80 prosent stilling til koordinering av helhetlig idrettspark. Stillingen utlyses 

internt.  

3. 40 prosent av stillingen finansieres ved bruk at interne ressurser innen virksomheten kultur og 

næring. 

4. 40 prosent av stillingen finansieres av Frøya Storhall AS, som kjøper tjenesten av Frøya 

kommune.  

5. Organisering av helhetlig idrettspark evalueres etter 1 års drift.  

 

Vedlegg: 

 

1. Organisasjonskart helhetlig idrettspark 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune, i samarbeid med private- har gjort store investeringer de siste årene. Frøya kultur- og 

kompetansesenter, basishall og Frøya storhall AS er hjørnesteiner i satsningen som er gjort, men også mange 

andre anlegg i «privat» regi, utgjør et stort potensiale for «kommersiell» utvikling.  

Kommunestyret gjorde i møte 18.06.15, sak 187/15 følgende vedtak: 

Kommunestyret ber rådmannen etablere et selskap/en organisasjon som i samarbeid med aktuelle partnere 

skal utvikle og selge «opplevelses pakker» med forskjellige treningsalternativer krydret med opplevelser til 

lands og over/under vann.  

Ved behandling av budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020 vedtok kommunestyret følgende:  

Vi ber om at rådmann ser på organisering av helhetlig idrettspark slik at samhandling og ansvarsfordeling blir 

tydeliggjort. Sak på dette skal til formannskapet som kulturutvalg innen 01.03.17.  

Rådmann bes om å utarbeide nye retningslinjer for utleie av de ulike idrettsanlegg. Vi ber om en utfordring om 

hva det vil koste å tilby gratis leie for organisert idrettsaktiviteter 0 – 19 år. Dette skal kun gjelde for trening 

ikke for kamper, cup o.l. Sak til formannskapet som kulturutvalg innen 01.03.17.  

I dette saksframlegget drøfter rådmannen hvordan de idrettsanlegg som inngår i begrepet «Helhetlig 

idrettspark» kan organiseres. Det gjelder både ledelse og daglig drift, og markedsføring og salg av lokalene til 

eksterne aktører. Det gjelder de kommunale, eller kommunalt eide anleggene, samhandling med andre idretts-, 



Saknr: 47/17 

kultur og reiselivsanlegg, og samhandling opp mot Frøya Storhall AS. 

Oversikt over anlegg 

Nedenfor følger en oversikt over kommunale og private idrettsanlegg og kommunale kulturanlegg. Oversikten 

er ikke utfyllende, men er tenkt som et grunnlag for å se hvilket potensial det er i kommunen for markedsføring 

og salg av «opplevelser» til eksterne grupper, firma og enkeltpersoner.  

 

Anlegg Eierskap Omsetning Brukergrupper Kapasitet 

Frøya Storhall 

 

Heleid kommunalt 

AS 

Antatt 1,5 mill Fotball, messer, 

konserter, skoler og 

barnehager, private 

arr.  

Åpent hele året, 

alle dager 0800 - 

2200 

Klatrehallen Heleid kommunalt 

AS 

Antatt 300.000 – 

400.000 

Frøya klatreklubb, 

andre grupper, 

skoler/barnehager, 

enkeltpersoner 

Åpent som 

storhallen 

Servicebygg i 

storhallen (sosialt 

rom, kjøkken og 

treningsstudio) 

Heleid kommunalt 

AS 

Antatt 200.000 Frøya klatreklubb, 

andre grupper, 

skoler/barnehager, 

klubbhus Frøya IL 

Frisklivsenter for alle 

brukergruppe 

I prinsippet som 

ovenfor 

Svømmehall 

m/terapibad 

25 m, 6 baner 

Frøya kommune       
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Flerbrukshall 

(amfi, håndball, 

basket og 

volleyball 

Frøya kommune       

Basishall Frøya kommune       

Sjøsportsenter 

 

Frøya kommune   Sjøsportklubber, 

kiting, padling, 

seiling, dykking 

  

Mausund 

svømmehall 

Frøya kommune       

Tur- og sykkel-

stier 

Frøya kommune   Enkeltpersoner, 

grupper, 

funksjonshemmede 

  

Orienteringskart Frøya kommune   Skoler, tilreisende 

klubber 

  

Frøya idretts- 

park (Nabeita) 

Frøya FK, Frøya 

kommune 

      

Frøya motor- 

sportsenter 

Frøya NMK       

Ridesenter 

Strømøya 

        

Ridesenter 

Hamarvik 

        

Mausund 

idrettsplass 

(Varden) 

Mausund IL       

Flatøysanden Nabeita IL 

Fotball 

      

Maxtrim Privat trenings- 

studio 

      

Frøya kultur- og 

kompetanse- 

senter 

Frøya kommune 

og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune 

      

Frøya kino Frøya kommune       

 

Utfordringer 

Det er i dag liten samhandling mellom de kommunale tjenestene og Frøya storhall i dag, når det gjelder 

organisering, drift, prissetting, markedsføring og salg av «opplevelses pakker.  

En kan oppsummere det slik:  

 Det er ingen samlet driftsorganisasjon for de kommunale idretts- og kulturanleggene.  
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 Det er ikke samordnet «prispolitikk» for utleie av de kommunale anleggene.  

 Det er ikke samlet markedsføring og salg av de kommunale anleggene til «eksterne».  

 De private anleggene drives i stor grad uavhengig av kommunen. 

  

Konsekvensene er blant annet:  

 Det kan bli «konkurranse» mellom anleggene når de skal «selges» til eksterne, med tilhørende 

misnøye internt og eksternt.  

 Tilbudet på Frøya blir fragmentert og vanskelig å få øye på for potensielle «kunder».  

 Det helhetlige tilbudet Frøyasamfunnet kan tilby blir ikke markedsført og «solgt».  

 Vi taper inntekter, som ville kommet idretten, kulturlivet, reiselivet, private og kommunen til gode.  

 

 

Organisering i dag 

Følgende anlegg/tjenester er organisert under kultur og næring:  

 Flerbrukshall 

 Basishall 

 Svømmehall 

 Terapibad 

 Frøya kulturhus 

 Frøya kino 

 Frøya bibliotek 

 Frøya Frivilligsentral 

 

Frøya Storhall er organisert som et aksjeselskap, med kommunen som eneaksjonær.  

Bemanningen ved de kommunale anleggene er slik i dag:  

 Flerbrukshall, basishall og svømmehall: 2, 53 prosent 

 Frøya kultur- og kompetansesenter inkluder kino: 2, 40 prosent 

 Frøya bibliotek: 1, 80 prosent 

 Frøya Frivilligsentral: 1,00 prosent 

 Frøya idrettspark: drives av Nabeita IL og FFK mot tilskudd fra Frøya kommune 

 Mausund svømmehall: drives av idrettslaget mot tilskudd fra Frøya kommune. 

  

Flerbrukshallen, basishallen, svømmehallen og terapibadet er organisert under felles daglig leder, mens Frøya 

Storhall AS er uten tilknytning, driftsmessig, til de kommunale anleggene.  

Frøya kulturhus driftes av kommunen og Frøya kino er en del av dette anlegget.  

Overnatting og aktiviteter 

Et viktig punkt når en skal markedsføre Frøya overfor eksterne kunder er overnattingsfasiliteter og priser. Et 

annet viktig poeng er at de som kommer hit skal ha en samlet god opplevelse. Det innebærer at det må selges 

«pakker», hvor den spesifikke idretts- eller kulturopplevelsen er et element, som suppleres med andre 

opplevelser.  

Hotell Frøya er en stor og viktig aktør når det gjelder overnatting, restaurant, møtelokaler og koordinering av 

aktiviteter.  
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Skoler, idrettsanlegg og andre kommunale bygninger er viktige ressurser for overnatting og forpleining av 

deltakere på idretts og andre opplegg. Dette tilbudet er ikke samordnet og «profesjonalisert» i dag. For at det 

skal bli en verdifull tilvekst til Frøyas muligheter for øvrig, må det utarbeides et «system» for organisering, 

priser m.m. for bruk av de kommunale lokaler. 

  

Skisse til organisering 

Frøya kommune er eier og driver av de fleste anlegg som det er aktuelt å trekke inn i en samlet markedsføring 

overfor eksterne «kunder». Det har tidligere vært drøftet en eller annen form for selskapsstruktur med 

kommunen og private som eiere, uten at det har ført til konkret resultat.  

Frøya Storhall er nylig bygget og åpnet, som et heleid kommunalt aksjeselskap. Organisering av drift og 

markedsføring er ikke ferdig, heller ikke bemanning.  

Anlegg eid og drevet av andre enn Frøya kommune bør tilbys å være med på et opplegg med markedsføring og 

salg av «opplevelser», i prinsippet på samme vilkår som for de kommunale anleggene.  

I det videre arbeid blir det lagt opp til at det opprettes en 80 prosent stilling som er ansvarlig for et framtidig 

opplegg som har som hovedoppgave å administrere og drifte alle anleggene i helhetlig idrettspark, inkluder 

Frøya Storhall AS.  

40 prosent av stillingen finansieres gjennom kultur og næring. Styret i Frøya Storhall ønsker å kjøpe en 40 

prosent stilling fra Frøya kommune, som da tilsammen utgjør en 80 prosent stilling. Rådmann anbefaler at 

stillingen utlyses internt i Frøya kommune.  

Forutsetninger 

For at man skal lykkes med et konsept for markedsføring og salg av «Frøya» er rådmannen opptatt av at noen 

grunnleggende forutsetninger som må være på plass:  

 Klar organisering og ansvarsplassering, både for drift og «salg»  

 Leiepriser for alle kommunale anlegg må være fastsatt, herunder eventuelle differensierte satser for 

barn/unge, for trening/ikke kommersiell aktivitet, for inntektsbringende aktiviteter, for utleie til 

eksterne. Frøya kommune forholder seg til vedtatt kommunalt gebyrregulativ, mens Frøya Storhall 

har egne priser. Dette arbeidet må daglig leder i helhetlig idrettspark igangsette snarest.  

 Det må etableres oversikt over hvilke kommunale bygninger og anlegg som kan leies ut til overnatting, 

herunder intern organisering av ansvar for drift, som eks renhold.  

 Det må være etablert et felles elektronisk reservasjons- og bookingsystem for alle anleggene som er 

med i ordningen.  

 Det må lages en hjemmeside for «helhetlig idrettspark Frøya», hvor alle komponenter i opplegget 

framgår.  

 Det må tilsvarende lages papirbasert informasjon.  

 På hjemmesiden og i den papirbaserte informasjonen må det lages eksempler på pakker og priser for 

ulike opplegg på Frøya. 

 

Organisering 

Rådmann forutsetter i dette forslag til organisering at Frøya Storhall AS og Frøya kommune samarbeider om en 

daglig leder i helhetlig idrettspark.  
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Ledelse og drift av de kommunale anleggene i helhetlig idrettspark:  

 Det opprettes en 80 prosent stilling som daglig leder for «helhetlig idrettspark». Den daglige leder skal 

samarbeide med de kommunale anleggene, som kulturhuset, flerbrukshallen, basishallen, 

svømmehallen, terapibad og kino, opp mot alle aktører for å «sy» sammen opplevelsespakker for 

kunder, samt administrere daglig drift av helhetlig idrettspark.  

 Daglig leder for helhetlig idrettspark er kontaktperson opp mot de private aktørene, som kan inngå i 

helhetlig idrettspark, etter hvilken pakke som skal selges. Dette kan være Frøya idrettspark, Frøya 

motorsportsenteret, ridesentrene og/eller andre private aktører.  

 Daglig leder i helhetlig idrettspark har fokus på booking og utleie, markedsføring og hjemmeside, 

billettsalg, planlegging, tilrettelegging av kultur- og idrettsarrangement, kurs og konferanser, 

samarbeidsavtaler, intensjonsavtaler, salg av opplevelses pakker.  

 Det er daglig leder i helhetlig idrettspark som fronter «helhetlig idrettspark» utad, og samtidig bidrar 

til å legge til rette for en helhetlig løsning av de kommunale tilbudene, god kvalitet, god service, 

sammensetting av pakker og god informasjon til kunden. 

 Daglig leder i helhetlig idrettspark møter alle aktører 2 ganger i året for samhandling, kommunikasjon 

og dialog.  

 Den kommunale koordinator inngår i virksomheten kultur og næring og virksomhetsleder for kultur 

og næring har personal- og økonomiansvar for daglig leder.  

 Det utarbeides en stillingsbeskrivelse for daglig leder for helhetlig idrettspark.  

 Stillingen utlyses internt i Frøya kommune.  

 Dagens koordinator for helhetlig idrettspark avslutter sitt engasjement i Frøya Storhall AS.  

 

Felles billettsystem.  

Det er naturlig at det etableres ett felles billettsystem, og en felles salgsportal/hjemmeside, som administreres 

av daglig leder i helhetlig idrettspark og som drifter billettsalget og hjemmesiden. En felles hjemmeside er 

stedet alle henvender seg til når de trenger informasjon om aktiviteter/arrangementer, billettsalg på nett, være 

seg om de skal på en håndballkamp, kino eller en konsert. Her markedsføres opplevelses pakker, her selges 

reklame, gavekort og opplevelses pakker.  

Frøya kulturhus har i 2 år brukt billettsystemet Dialog Exe. Dette er nå kjent for øyværingene, og det har nå 

blitt naturlig å kjøpe billetter på nett. Dialog Exe har også billettsalgs-løsninger for salg ved døra. Systemet er 

også klargjort for salg av gavekort, og andre nyttige løsninger. En kan lansere Frøya – kortet. En fyller på 

penger for kortet og bruker det på alle typer kultur- og idrettsarrangementer. 

Dette billettsystemet kan benyttes av alle parter i helhetlig idrettspark og Frøya Storhall AS.   

Prinsippet felles kioskdrift 

Frøya kulturhus har i dag en innkjøpsavtale med kioskleverandøren Location, til kioskdrift i forbindelse med 

kino- og kulturarrangementer. En slik kioskdrift kan etableres for helhetlig idrettspark, i samarbeid med Frøya 

Storhall AS. Kioskdriften kan f. eks bemannes av idrettslagene, mot faste timepriser, eller eventuelt prosenter 

av omsetningen. Daglig leder for helhetlig idrettspark tar seg av innkjøp.  

Servicebygget. 

I servicebygget ønsker Frøya kommune å etablere et frisklivssenter. Frøya kommune ønsker å leie lokaler i 

bygget til dette formålet (treningsrom, kontor og garderober samt deler av sosialt rom) Det er ønskelig at 1 

ansatt (frisklivskoordinator) har sitt faste kontorsted her. I tillegg vurderes det om det er formålstjenlig å flytte 

en av fysioterapeutene som har driftsavtale inn i bygget. Det er også et ønske fra kommunen og Frøya storhall 

AS at Maxtrim disponerer lokalene i deler av døgnet da kommunen ikke bruker disse. Kommunestyret vil få 
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forelagt seg beskrivelsen av Frøya frisklivssenter og avtaler som skal regulere alle forhold i den saken i egen 

sak.  

Vurdering: 

 

Rådmann har i denne saken utarbeidet et forslag til organisering av helhetlig idrettspark. Rådmann tilrår at det 

ansettes en person i 80 prosent som har ansvaret for i vareta koordineringen av helhetlig idrettspark - inkludert 

Frøya Storhall AS. Finansiering løses ved at ½ part brukes av allerede budsjetterte midler til kultur og næring 

(intern flytting) og at andre ½ part løses ved at Frøya storhall kjøper tjenester av av Frøya kommune. Det legges 

opp til en evaluering etter 1 års drift. 

 

Når det gjelder nye og felles retningslinjer for utleie av utlike idrettsanlegg (sak 17/171) vil daglig leder for 

helhetlig idrettspark, i samarbeid med øvrige i kultur/næring, utarbeide forslag til retningslinjer som legges 

frem for kulturutvalget 02.05.17. 
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HANDLINGSPLAN KULTURVERN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan for kulturvern og museum tas til etteretning.  

 

 

Vedlegg: 

 

1. Handlingsplan for kulturvern 

 

Saksopplysninger:   

 

Mandat 

Rådmann er av kulturutvalget i Frøya kommune gitt i oppdrag å utarbeide en handlingsplan for museumsdrift 

og kulturvern i kommunen. Handlingsplanen skal synliggjøre hvordan kommunen skal nå de vedtatte hoved- 

og delmålene for museum og kulturvern i kulturplanen og kommuneplanens samfunnsdel, og hvilke 

suksesskriterier som ligger til grunn. 

Handlingsplanen skal videre inneholde tilrådninger til kulturutvalget om hvilke satsningsområder innenfor 

kulturvern som skal prioriteres, i et gitt tidsperspektiv.  

Handlingsplanen blir et verktøy for å nå målene i kulturplan og kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Strategi 

Et viktig premiss for en handlingplan er å ha en overordnet strategi for arbeidet. Målene i kommuneplanens 

samfunnsdel og kulturplan er strategien for handlingplanen.  

Målene skal gjøre det mulig å avgrense oppgaven og vurdere tiltakene opp mot hverandre – og sette den i en 

sammenheng.  

 

Handlingsplanen skal blant annet omhandle tiltak til følgende handling:  

 

 Formidlingskonseptet: Hvordan skal Frøyas historie og identitet formidles på en tilgjengelig og 

helhetlig måte? 

 Hvilke kulturminner omfattes av strategien? 

 Hvilke tiltak bør prioriteres/nedprioriteres i handlingsplanen? 

 Hvilke muligheter ligger til grunn for å etablere et besøkssenter for kulturminneopplevelser? 

 

Organisering 

Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe innad i virksomheten kultur og næring som har fått i oppgave å 

utarbeide handlingsplanen. Arbeidsgruppen har i tillegg innhentet ekstern bistand fra Vardehaugen, som har 

arbeidet med forprosjekt Folkepark Frøya. Den eksterne bistanden har handlet om hvordan lage en god 

handlingsplan. I tillegg skal det etableres en ressursgruppe, bestående av representanter fra ulike interessefelt 

innenfor kulturvern, som skal arbeide videre med de ulike tiltakene hvis forslag til handlingsplan blir vedtatt.  
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Forslag til handlingsplan 

Handlingsplanen kommer med forslag på tilrådninger på tiltak, ansvar, tidsfrist, politisk behandling og hvilke 

politiske vedtatte planer tiltakene er nedfelt i.  

Til sammen har handlingsplanen 23 tiltak med tidsfrister og ansvar. Tiltakene er prioritert etter tidsfrister og 

de tiltak som viser politisk behandling vil komme som egne saker til kulturutvalget. 

 

Tilrådning på tiltak i handlingsplanen tidsperspektiv:  

 

  
 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har etter bestilling fra kulturutvalget utarbeidet et forslag til handlingsplan med tiltak, ansvar, 

tidsperspektiv og en oversikt over hvilke tiltak som skal behanles politisk eller administrativt.  

Rådmannen foreslår at kulturutvalget tar forslag til handlingsplan til etteretning og rådmannen vil fortsette 

arbeidet med de prioriterte tiltak umiddelbart.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

1.6 Kulturplan 

I kulturplanen (2014-2019) for Frøya kommune – kulturvern og museum: 
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1.7 Samfunnsplan 

I samfunnsplanen (2015-2027) for Frøya kommune – samfunn, næring og kultur: 

Sånn vil vi ha det:  

Sånn vil vi gjøre det: 

* Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å skape opplevelser. 

* Bruke kulturarven aktivt i identitetsskapende arbeid. 

Videre står det bl.a. at Frøya er en attraktiv og blomstrende kommune, og at kommunen vil etablere 

museum.  
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SØKNAD OM MIDLER - TINDVED KULTURHAGE ET TETT SAMARBEID MED «ODA FRA 

HAVET"  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya formannskap ser på tiltaket som positivt og det anbefales å støtte prosjektet med kr 35.000,- under 

forutsetning av at KystNorge knyttes til prosjektet. 

 

Det oppfordres også til at man ser på muligheten for å få «Titran-spelet» med i prosjektet.  

  

Beløpet foreslås tatt fra reserverte tilleggsbevillinger. Saldo på reserverte tilleggsbevilgninger inkludert 

forslag til vedtak er kr. 296 853,-  

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Tindved Kulturhage 

 

Saksopplysninger:   

Tindved Kulturhage samler og utvikler kreative næringer i Trøndelag. Deres hovedmål er å bidra til etablering 

og positiv utvikling for bedrifter innen kunst, kultur og andre former for kreativ virksomhet.  

Marte Hallem og Tindved Kulturhage har et tett samarbeid med «Oda fra Havet». De ønsker å 

utvikle samarbeidet ytterligere. De søkte om kr 50.000,- fra  regionalt Næringsfond for 

Levanger og Verdal og har fått innvilget 35.000 til prosjektet under forutsetning at Frøya 

kommune tildeler det samme beløpet.  

Marte Hallem har skrevet teaterstykket «Oda fra havet», det er basert på triologien «Folket i Spåhålet» av 

Vidar Oskarson.  

I sin søknad skriver de følgende: 

Tindved Kulturhage AS søker med dette om støtte på kr.35.000.- til et forstudie knyttet til å utvikle et nettverk 
som skal skape og profilere reiselivsopplevelser knyttet til spelproduksjoner i Trøndelag. Frøya kommune 
med friluftsteateret Oda fra havet blir pilot for forprosjektet. Prosjektet har flere mål: 
 

 Utvikle et bedre samarbeid mellom reiselivsnæring og kulturnæring 

 Utvikle flere og bedre opplevelser(aktiviteter og bespisning mm) som spelpublikumet kan være med 
på. 
 

 Legge grunnlaget for ny forretningsdrift knyttet til det nye nettverket som etableres.  
 Bedre grunnlaget for eksisterende forretningsdrift knyttet til kultur og reiseliv 

Utvikle et godt samarbeid mellom kultur- og reiselivsbedrifter i Verdal/Innherred og på 
Frøya/trøndelagskysten. 
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Regionalt næringsfond i Verdal og Levanger har allerede gitt 35 000 kroner til forprosjektet. 
Denne støtten forutsetter av Frøya kommune er med på laget med samme sum.  
 

Bakgrunn: 

Det siste tiåret har det blitt satt opp omkring 50 spel i Trøndelag. Hvert år besøker titusenvis av mennesker 
ulike trønderske utendørsscener, og i stadig større grad etter-spør publikum tilleggsopplevelser når de 
besøker spelene: Foredrag, omvisninger, ut-flukter, naturopplevelser – folk vil ikke bare gå i teateret, de vil 
oppleve mer! 
 

Forretningsidé 

Disse tilleggsopplevelsene har spel-Norge og distriktene i Trøndelag vært altfor dårlig til å skape fram til nå. 
Vår gruppe ønsker å bidra til utviklingen av flere opplevelsestilbud og opplevelsespakker basert på gruppas 
erfaringer omkring hva publikum etterspør. Disse tilbudene skal utvikles i nær kontakt med lokalsamfunnene 
og reise- og kulturnæring på de ulike stedene. Opplevelsene skal siden formidles og selges via siden 
www.spelopplevelser.no. Eierskapet for dette nettstedet vil avklares i løpet av prosessen. Marte Hallem har 
hatt ideen til det, men ønsker å invitere flere inn i felles eierskap. 
 

Store muligheter for vekst 

For at spelene i seg selv skal kunne utvikle seg videre både næringsmessig og kunstnerisk, er det en 
forutsetning at reiselivsnæringen og andre viktige tilgrensende næringer, er med på å se utviklingspotensial 
og bidrar til å skape omkringliggende tilbud. Store kulturhendelser krever et omland som er i stand til å ta 
imot mye folk og gi disse det de trenger for at de skal reise hjem med gode opplevelser. Spisesteder må 
fungere, overnattingsplasser like så, fergene må gå ofte nok og til gode tidspunkt, og busselskap må 
arrangere pakketurer slik at folk kommer seg dit. I tillegg er det uante muligheter for utvikling av 
opplevelsesnæring i tilknytning til spelene: Krabbefiske for barnefamilier, diverse utflukter, pakketilbud på 
mat/servering/underholdning, historiske foredrag mm. 

 
Oda fra havet som pilot 

Behovet for gode tilbud i lokalsamfunnene ser vi meget godt i Malm i Nord-Trøndelag og Mausund i Sør-
Trøndelag akkurat nå. ”Eplene i Messehagen” og ”Oda fra Havet” er to viktige spel i Trøndelag som per dags 
dato er i god utvikling, og som har fått gode anmeldelser fra lokal, regional og nasjonal presse. Ved begge 
steder finnes nå et stort potensial for videre vekst for både spelene i seg selv og reiselivslæringen omkring, 
men da kreves det at noen jobber systematisk for å skape og utvikle nye opplevelsestilbud. Det er 
kulturnæringsaktører med tilhørighet i Verdal som har skapt disse to spelene, og som fremdeles sørger for at 
de drives videre. Evy Kasseth Røsten fra Malm/Verdal/Oslo er idéhaver til Eplene i Messehagen, og skuespiller 
på scenen, mens Marte Hallem fra Verdal hadde ideen til Oda fra havet, og har også skrevet manus og musikk. 
Evy Kasseth Røsten er en del av selskapet EPO Haga, mens Marte Hallem er en del av Scene Midt AS. Arnstein 
Langåssve er også en del av Scene Midt, og har hatt kunstnerisk ledelse på Oda fra havet de to siste årene. 
Paul Ottar Haga fra EPO Haga har hatt kunstnerisk ledelse på Eplene i Messahagen i to år. Det er disse to 
selskapene som i samspill med lokale ildseler og næringsliv på de to spelstedene, ønsker å bidra i 
utviklingen av flere opplevelsestilbud og formidlingen av disse. Malm kommune har kommet litt kortere i 
prosessen enn aktørene fra Mausund og Frøya kommune, og Frøya velges derfor som første pilot som skal 
testes.  
 

Prosjektgruppe 

Ei prosjektgruppe med folk tilknyttet kulturnæringsmiljøet på Innherred og på Frøya er nå etablert. 
Piloten skal teste ut et samarbeid mellom kultur- og reiselivsaktører på disse to stedene. Gruppa er i 
dialog med Trøndelag Reiseliv og Visit Innherred om å være kompetansepartner og nettverksbygger 
sammen med oss i prosjektet. De har begge takket ja til det. I tillegg vil vi koble på Kystnorge, som kan 
bidra med både kompetanse og nettverk. 
Gruppa skal nå arbeide for å få i gang ulike opplevelsespakker tilknyttet til Oda fra havet. Kystnorge har 
også signalisert at de er positive til å være med. Opplevelsene som skapes, vil trekke folk fra Innherred og 
Trondheim ut til øyregionen, og samarbeidet mellom regionene vil styrkes. 
 
Vurdering: 
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Regjeringens nasjonale strategi for reiseliv Destinasjon Norge setter søkelyset på at reiselivsnæringen må dreies 

fra enkeltstående tradisjonelle reiselivsprodukter til et samarbeid om helhetlige opplevelsesprodukter som 

inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter, i tillegg til transport og overnatting. Visjonen er at man  

gjennom å tilby verdifulle opplevelser skal skape verdier for de besøkende, bedriften, de ansatte, 

lokalsamfunnet, og Norges verdiskaping. Det krever at innsatsen i reiselivspolitikken spisses. Strategien mener 

at dette skal bidra til økt verdiskaping innenfor reiseliv i Norge. 

 

Frøya kommune har både gjennom Strategisk Næringsplan og Kulturplan fokus på en utvikling av reiselivet, 

spesielt i øyrekken og at kultur skal være et sentralt element i denne utviklingen.  Det nevnes også at man skal 

ha en tettere dialog og samhandling mellom reiselivsdestinasjonene og reiselivsaktørene i Trondheim og på 

Kysten. Samspillet mellom frivillighet og næringsliv skal styrkes, det samme skal koblingen mellom kultur og 

næring. Det er også i Swot-analysen satt som en mulighet videreutvikling av reiselivet og at øyrekka skal være 

et satsningsområde i forhold til dette.  

 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har i sin   «Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020» 

sagt at en av fire hovedutfordringer for Trøndersk reiseliv fram mot 2020 er at man ikke har helhetsprodukter 

som ivaretar kundenes behov.  Trøndelag har mange gode enkeltstående produkter, men det er fremdeles en 

utfordring å få fram gode helhetlige markedsorietnerte produkter og reiselivsopplevelser hvor tilbud fra ulike 

leverandører settes inn i et felles produktkonsept. De understreker også til at det i  de nasjonale 

reiselivsstrategiene tas frem  at ”reiselivsnæringen må ta steget fra å produsere tradisjonelle reiselivsprodukter 

til å samarbeide om å skape helhetlige opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, natur og 

aktiviteter, i tillegg til transport og overnatting”. 

 

Søknaden fra Tindved Kulturhage faller derfor innenfor det som Frøya kommune har nedfelt i sitt planverk, 

samt at det også ligger innenfor både Sør-Trøndelags strategier for utvikling av reiselivsnæringen og 

Regjeringens Nasjonale strategi for reiseliv – Destinasjon Norge. 

 

Gjennom Marin samarbeidsavtale mellom Frøya, Trondheim og Hitra kommuner er utvikling av samarbeidet 

mellom reiselivsdestinasjonene definert som en av aktivitetene som skal bidra til å styrke omdømmet og 

markedsføre regionen. Visit Trondheim og KystNorge fikk i møte med Frøya kommune v/Rådgiver Næring og 

Frøya Næringsforeining 3. oktober 2016 i oppgave å utarbeide forslag til tiltak som kan presenteres for et felles 

formannskapsmøte i mai 2017. De har utarbeidet en god del forslag til tiltak, deriblant å utvikle og tilby 

konseptualiserte opplevelsespakker som kombinerer byopplevelser med kystkultur. På bakgrunn av dette er det 

naturlig for Frøya kommune at et slikt spel-prosjekt knytter samarbeid med KystNorge, og etter å ha tatt dette 

opp med søkeren har de arbeidet KystNorge inn i sine planer, og de skal være en kompetansepartner og 

nettverksbygger i prosjektet på lik linje med Trøndelag Reiseliv og Visit Innherred.  

 

Et annet aspekt vi må ta med i vurderingen er kommunens eget spel, «Titranspelet», som nå skal inn i en 

handlingsplan. Dette spelet har et annet utgangspunkt enn det dette prosjektet  legger opp til, da det i 

«Titranspelet» i utgangspunktet er kulturen og ikke kulturnæringen som er hovedfokuset.  

 

«Oda fra havet» har fått midler fra både kommunen og næringsliv tidligere, disse har vært direkte knyttet til 

«Oda-spelet – altså kulturen. Å få «Oda fra havet» med inn i et slikt samarbeid vil berike spelet og 

næringslivet i øyrekken gjennom at det forventes mer besøk, dette kan gi ringvirkninger på lang sikt og løfte 

turistnæringen i kommunen – da spesielt øyrekken. Kanskje kan man få knyttet på «Titran-spelet» også når 

handlingsplanen er ferdig. 

 

Tiltaket ses på som positivt og det anbefales å støtte prosjektet med kr 35.000,- under forutsetning av at 

KystNorge knyttes til prosjektet, samt at man etter hvert ser på muligheten for å se «Titran-spelet» i 

sammenheng med det etter hvert. Beløpet foreslås tatt fra reserverte tilleggsbevillinger. 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

Pr 21.02.17: 391.853,- 

 



Saknr: 50/17 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

22.03.2017 

Arkivsaksnr: 

17/690 

Sak nr: 

50/17 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

50/17 Formannskapet 22.03.2017 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 



Saknr: 51/17 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

22.03.2017 

Arkivsaksnr: 

17/691 

Sak nr: 

51/17 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

51/17 Formannskapet 22.03.2017 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/689    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.02.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 28.02.17 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 28.02.17 

 

 

 

 

 

 































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: N09  

Arkivsaksnr.: 17/614    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET "DIREKTEBÅT FRØYA - 

TRONDHEIM"  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet i Frøya kommune bevilger kr. 35 000,- inkl.moms til medfinansiering 

av prosjektet «Direktebåt Frøya – Trondheim», som omsøkt. 

2. Det forutsettes at også at de nevnte aktører i søknaden innvilger samme beløp. 

3. Beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilninger. Sum etter vedtak er Kr. 296 853,-  

 

 

Vedlegg: 

Søknad om finansiering fra Frøya næringsforum 

Tilbud til Frøya næringsforum fra Møreforsking Molde, mulighetsstudie. 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune mottok 03.02.17, søknad fra Frøya næringsforum om finansiering av 

mulighetsstudie «Direktebåt Frøya-Trondheim», se vedlegg.  

 

Fra søknaden:  

 Bakgrunnen for en direktegående hurtigbåt er vel de fleste kjent med. Mye har 

 forandret seg på 15 år siden kystekspressen ble etablert med anløp Sandstad og buss 

 over Hitra til Frøya.  

 Målet er å komme seg til byen på under 2 timer, ha mulighet til å koble opp pc og 

 jobbe effektiv til man er i byen før kl. 09.00 på morgenen. Og motsatt. Det er neste 

 generasjon det handler om. Ikke alle er like glade i å kjøre bil som vår generasjon 

 «Frøyværinger»  

 Trafikken mellom Frøya og Trondheim er stor og økende. Frøya Næringsforum vil 

 bistå Møreforskning i innhenting av data fra de største bedriftene, inkludert NTNU, 

 Guri Kunna videregående skole (Skolested Frøya) Blått kompetansesenter og Frøya 

 kommune, på sannsynlig bruk av en direktebåt. 

 Det er ingen tvil om at dersom vi får et slikt tilbud kommer trafikken til å øke mer.  

 Vi har et utstrakt samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning.  

 Etablering av NTNUs «taskforce» Lus, Sintef, Veterinærinstituttet, 

 Havforskningsinstituttet. Studenter, PHD stipendiater og Mastergradsstudenter som 

 reiser i mellom og er ofte ute i praksisfeltet.  



 Det jobbes med å få på plass en «bachelor» i Havbruksledelse. Det vil si at vår region 

 kommer til å bli helt i «tet» når det gjelder havbruksutdanning.  

 Frøya har landets beste befolkningsvekst og er kåret av NHO til Norges beste 

 kommune i næringsutvikling 2015.  

 Alt dette og mye mer krever at vi evner å gjøre Frøya mer tilgjengelig. Direktebåt er 

 viktig for Frøya slik at vi ikke bremser utviklingen . Fylkeskommunen som en 

 leverandør av samferdselstilbud må tilpasse og endre ifht kommuner med høy 

 næringsaktivitet. Som en plan «B» ber vi også Møreforskning om å gjøre en 

 beregning/ kalkyle på kostnad på hurtigbåt tur/retur med tanke på en mulig privat 

 investering/rederi. I tillegg ber vi om å få belyst hva skal til for å få konsesjon for 

 passasjertrafikk. (..) 

 

 Så snart vi får bekreftet finansiering, gir vi «grønt lys» for Møreforskning.  

 Vi velger å gå ut til disse bedriftene og ber om et beløp fra hver enkelt  

 Pålyd kr. 35.000,- inkl. mva.  

 Frøya kommune  

 Bewi AS  

 Salmar ASA  

 Frøy AS  

 Måsøval AS  

 Aqualine AS  

 Eidsvaag As  

 Åkerblå AS  

 Rapporten forventes å være ferdig i løpet av april/mai 2017, og da kan vi starte 

 forhandlinger med fylkeskommunen. Sentrale politikere for samferdsel på fylket er 

 dessuten allerede informert, samt framtidig leder for plan og næring Trude Nøst i 

 Trøndelag fylkeskommune. 

 

Vurdering: 

Frøya kommune er en økonomisk støttespiller for Frøya næringsforum, sammen med 

næringsaktører. Rådmannen ser på utredningen som ett viktig grunnlag for å kartlegge 

mulighetene og dokumentere grunnlag for direktebåt mellom Frøya og Trondheim. Dette med 

bakgrunn i høy befolkningsvekst og stor næringsaktivtet i kommunen. Rådmannen ser det 

som viktig å legge til rette for god kollektivtransport som vil øke attraktiviteten i kommunen 

og øke tilgjengelig kompetanse, i tråd med kommunens samfunnsplan.  

 

Rådmannen forutsetter at også de andre aktørene stiller med likelydende beløp.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Fra kommunens samfunnsplan: 

Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon – være en pådriver for et godt tilpasset 

kollektivtilbud på lands og til vanns.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Dekkes fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo: kr. 331 853,- 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

Kr. 296 853,-  

 



 

 



Søknad om finansering av prosjektet «Direktebåt Frøya –Trondheim» 
rapport fra Møreforskning  
 
 
 
Daglig leder har fått i oppdrag fra styret i Frøya Næringsforum å kartlegge mulighetene 
og dokumentere grunnlag for direktebåt mellom Frøya og Trondheim. 
 
Det er nedsatt en prosjekt gruppe; bestående av undertegnende, Berit Flåmo, Roger 
Bekken, Hallgeir Bremnes, Vidar Eidsvaag og Jan Otto Fredagsvik. 
 
Prosjekt gruppen har hatt 2 møter. Ett skypemøte med Møreforskning for 
ordrebeskrivelsen, og ett alene. 
Vi har mottatt ett forslag til rapport fra Møreforskning. (Se vedlagt) 
 Vi har prøvd å forhandle pris, men da ønsker de å redusere omfang fra «rapport» til  
«notat». 
Det har vi takket nei til da en rapport sannsynligvis vil telle mer enn et notat når vi går i 
forhandlinger med Sør Trøndelag fylkeskommune. 
 
Total pris Møreforskning; kr. 250.000,- eksl mva. 
 
Bakgrunnen for en direktegående hurtigbåt er vel de fleste kjent med. 
Mye har forandret seg på 15 år siden kystekspressen ble etablert med anløp Sandstad og 
buss over Hitra til Frøya. 
 
Målet er å komme seg til byen på under 2 timer, ha mulighet til å koble opp pc og jobbe 
effektiv til man er i byen før kl. 09.00 på morgenen. Og motsatt. Det er neste generasjon 
det handler om. Ikke alle er like glade i å kjøre bil som vår generasjon «Frøyværinger» 
 
Trafikken mellom Frøya og Trondheim er stor og økende. Frøya Næringsforum vil bistå 
Møreforskning i innhenting av data fra de største bedriftene, inkludert NTNU, Guri 
Kunna videregående skole( Skolested Frøya) Blått kompetansesenter og Frøya 
kommune, på  sannsynlig bruk av en direktebåt..  
Det er ingen tvil om at dersom vi får et slikt tilbud kommer trafikken til å øke mer. 
 
Vi har et utstrakt samarbeid mellom næringsliv , utdanning og forskning.  
Etablering av NTNUs «taskforce» Lus, Sintef, Veterinærinstituttet, 
Havforskningsinstituttet.  Studenter, PHD stipendiater og Mastergradsstudenter som 
reiser i mellom og er ofte ute i praksisfeltet.  
Det jobbes med å få på plass en «bachelor» i Havbruksledelse.  Det vil si at vår region 
kommer til å bli helt i «tet» når det gjelder havbruksutdanning. 
 
Frøya har landets beste befolkningsvekst og er kåret av NHO til Norges beste kommune i 
næringsutvikling 2015 
Alt dette og mye mer krever at vi evner å gjøre Frøya mer tilgjengelig. Direktebåt er 
viktig for Frøya slik at vi ikke bremser utviklingen . Fylkeskommunen som en leverandør 
av samferdselstilbud må tilpasse og endre ifht kommuner med høy næringsaktivitet . 
 
Refr.bla;  Ingrid Schølberg (NTNU og Asbjørn Norberg (SMN) 



Som en plan «B»  ber vi  også Møreforskning om å gjøre en beregning/ kalkyle på 
kostnad på hurtigbåt tur/retur med tanke på en mulig privat investering/rederi. I tillegg 
ber vi om å få belyst hva skal til for å få konsesjon for passasjertrafikk.  

  
 Så snart vi får bekreftet finansiering, gir vi «grønt lys» for Møreforskning. 
               Vi velger å gå ut til disse bedriftene og ber om et beløp fra hver enkelt  
                
 Pålyd  kr. 35.000,- inkl. mva. 

 
Frøya kommune 
Bewi AS 
Salmar ASA 
Frøy AS 
Måsøval AS 
Aqualine AS 
Eidsvaag As 
Åkerblå AS 

 
Rapporten forventes å være ferdig i løpet av april/mai  2017, og da kan vi starte 
forhandlinger med fylkeskommunen. Sentrale politikere for samferdsel på fylket er 
dessuten allerede informert, samt framtidig leder for plan og næring Trude Nøst i  
Trøndelag fylkeskommune.  

 
Vi håper dere ser positivt på prosjektet og ønsker å være med oss på dette spleislaget. 
 
Med vennlig hilsen 
FRØYA NÆRINGSFORUM 
 
Torill M.Pettersen 
Daglig leder. 
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Innledning og problemforståelse 
 
Oppdragsgiver ønsker å få utarbeidet en utredning av et direkte hurtigbåttilbud mellom Frøya og 

Trondheim. Befolkning og næringslivet på Frøya opplever dagens kollektivtilbud, for pendlingsreiser 

spesielt, mellom Frøya og Trondheim som lite hensiktsmessig. Dette skyldes lang reisetid til Trondheim 

med buss og hurtigbåt via Hitra som må kombineres med transport med bil eller buss. Oppdragsgiver 

mener denne situasjonen fører til at de som har anledning velger egen bil når de skal foreta reiser til 

og fra Frøya. 

Frøya kommune har lykkes med å etablere en viktig andel av regionens verdiskaping innen kommunens 

geografiske område, og har etablert et tett samarbeid med aktører fra Trondheimområdet. Befolkning 

og næringslivet på Frøya mener at en reduksjon av reisetid til Trondheim, og dermed en bedre tilgang 

til både fylkeshovedstad og nasjonal/internasjonal trafikkinfrastruktur, er avgjørende for kommunens 

utvikling når det gjelder framtidig vekst i befolkning og næringsaktiviteter.  

Oppdragsgiveren ønsker å få belyst samfunnsøkonomiske effekter av en direkte hurtigbåtrute mellom 

Frøya og Trondheim.   

Analysen bør derfor inneholde: 

 Faktainformasjon om Frøya kommune (demografiske forhold); 

 Kartlegging av dagens kollektivtilbud og alternative reisemåter (bil); 

 Kartlegging av dagens etterspørsel etter reiser mellom Frøya og Trondheim 

(trafikkstrømmer); 

 Analyse av dagens tilbud, sett i forhold til behovet som eksisterer og behovet som forventes, 

sett i forhold til eksisterende prognoser (demografiske forhold); 

 Utforming av et hurtigbåttilbud inkl. rutestruktur og ruteplan (ALT1, som skal sammenlignes 

med dagens situasjon, ALT0); 

 Etterspørselsvurdering for den nye hurtigbåtruten; 

 Kostnads-/nytteberegninger av ALT1 sammenlignet med ALT0.  
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Løsningsbeskrivelse 
Hvordan oppdraget er tenkt løst er omtalt punktvis etter punktene innledningsvis. 

1. Demografiske forhold.  

Skaffe oversikt over kommunens demografiske (og andre relevante geografiske områder) for 

å etablere/definere markedet i «influensområdet» for et eventuelt hurtigbåttilbud. Dette 

gjelder både for Frøya og Trondheim, og vil være basert på tilgjengelige statistikker fra SSB og 

andre offentlige kilder. Oppdragsgiver må bidra med detaljinformasjoner om spesielle forhold 

som ikke fanges opp i offisiell statistikk.  

 

2. Reiseinfrastruktur. 

Skaffe oversikt over dagens reisealternativer mellom Frøya og Trondheim og 

beregne/sammenligne generaliserte reisekostnader for forskjellige transportalternativer og 

de mest relevante reisehensikter (må defineres av oppdragsgiver). Basert på dette vil vi 

analysere den teoretiske konkurransesituasjonen mellom transportmåtene. 

 

3. Trafikkstrømmer. 

Skaffe oversikt over dagens trafikkstrømmer mellom Frøya og Trondheim. Dette blir basert på 

offentlig tilgjengelige data, som bl.a. pendlerstatistikk, reisevaneundersøkelser og Statens 

vegvesens trafikktellinger. Vi analyserer dermed også det teoretiske behovet for en 

direkterute med hurtigbåt til Trondheim, og den faktiske konkurransesituasjon mellom 

transportmåtene. Dette er den mest krevende delen av oppdraget og har en viss grad av 

usikkerhet. Dette skyldes at et detaljert datamateriale ikke eksisterer for regionen. 

Oppdragsgiver må derfor bidra til å fremskaffe mest mulig data. Sannsynligheten for å lykkes 

med oppdraget kommer til å øke hvis AtB vil levere ut detaljerte data fra det eksisterende 

kollektivtilbudet (billettdata buss/hurtigbåt).  

 

4. Transporttilbud vs. transportbehov. 

Vurdering av dagens trafikkstrømmer (3) sett i forhold til prognostisert transportbehov i 

framtiden og i henhold til ønsket transportbehov. Dersom oppdragsgiver ønsker at 

Møreforsking Molde gjennomfører intervju med næringsliv/andre aktører i Frøya/Trondheim, 

så vil eventuelle kostnader i forbindelse med dette prises for seg.  

 

5. Hurtigbåtrute Frøya-Trondheim. 

«Teoretisk» etablering av hurtigbåttilbud mellom Frøya og Trondheim (ALT1) sammenlignet 

med dagens situasjon (ALT0). Dette innebærer en drøfting av en eventuell rutetabell og 

geografiske forhold (anløpssted). Oppdragsgiver må bidra i definisjon av ALT1.   

 

6. Etterspørselsvurdering og kostnads/nytteberegninger. 

Basert på gitte forhold i (1) - (5) blir det beregnet en teoretisk etterspørsel for hurtigbåtruten. 

Etterspørselsanslaget vil danne grunnlaget for en vurdering av forventet kostnad 

(hovedsakelig investerings- og driftskostnader avhengig av båttype og ruteopplegg) og nytte 

av hurtigbåttilbudet. Samfunnsøkonomiske beregninger (ALT0 vs. ALT 1) vil følge standarden 

ved å bruke generaliserte reisekostnader som mål for trafikkantnytte, og omfatter blant annet 

billettpriser, tidskostnader, bomtakster mv.  
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Presisjonen på nytte/kostnadsberegninger er svært avhengig av (3) og informasjon om 

trafikkstrømmene. I et scenario (der manglende data medfører at trafikkstrømmer ikke kan 

tallfestes på et godt nok nivå, så kan en alternativ beregning utføres. Dette medfører at vi 

beregner forventet kostnad på hurtigbåttilbudet, og deretter beregner hvor mange reisende 

ruta må ha for at tiltaket skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Basert på en slik «second 

best-tilnærming» må en da vurdere om nødvendig etterspørselsmengde er realistisk å oppnå 

(1)+(4).  

 

Med henvisning til punkt (6) over, foreslår vi en todelt tilnærming til problemstillingen med delprosjekt 

A og B. I første delprosjektet (omtrent 40% av oppdragsvolumet) bearbeider vi problemstillinger 

sammenfattet i (1)-(3). Oppdragsgiveren blir informert om de foreløpige resultatene, og da spesielt 

datakvaliteten som andre hoveddelen av prosjektet skal bygges på. Oppdragstaker og oppdragsgiver 

må i samarbeid avgjøre hvordan prosjektet (4) – (6) skal sluttføres. 

Prosjektledelse og bemanning 
Prosjektleder vil være Falko Müller ved Møreforsking Molde. Falko har siden han ble ansatt i 

Møreforsking Molde vært deltaker i flere prosjekter knyttet til ferje, trafikkanalyser og 

samfunnsøkonomiske analyser. Prosjektdeltaker er Hilde Johanne Svendsen, som vil bistå ved analyse 

av trafikkdata og i den samfunnsøkonomiske analysen. Rådgiver og kvalitetssikrer er Svein Bråthen. 

Svein er forskningsleder i faggruppe for transportøkonomi ved Møreforsking Molde, og professor i 

transportøkonomi ved Høgskolen i Molde.  

Tidsplan 
Dette prosjektet skal ferdigstilles innen 31. mars i form av en sluttrapport. 

Måned Januar Februar Mars 

Uke 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Oppstart delprosjekt A             

(1) - (3) Informasjonsinnsamling og sammenstilling               

Avslutt delprosjekt A og tilbakemelding frå 
oppdragsgiver om videre prosessen            

  

Oppstart delprosjekt B              

(4) Intervju og møter med relevante 
aktørene/næringsliv           

  

(5),(6) Samfunnsøkonomi             

Utarbeide kommentarutgave inkl. intern 
kvalitetssikring           

  

Tilbakemelding fra oppdragsgiver               

Levering av endeleg rapport del A og del B              

 

Effektiv dialog med oppdragsgiver, Frøya kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune er en 

forutsetning for at tidsplanen skal holde. Med dette mener vi at forespørsler etter informasjon må 

besvares til avtalt tid og med komplette leveranser. I tillegg legger vi til grunn at oppdraget startes den 
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23. januar, for at tidsplanen skal være mulig å holde. Med en alternativ oppstartdato må 

oppdragsperioden tilpasses. 

Pris 
Prising av sluttrapport kommer som en fastpris på 200 000 NOK, mens en eventuell reisevirksomhet 

og tidsbruk i forbindelse med intervju i Frøya/Trondheim vil komme i tillegg.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dersom oppdragsgiver, basert på resultater fra punktene 1, 2 og 3, ikke ønsker at prosjektet fullføres, belastes 
40% av kontraktssummen. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 033 &10  

Arkivsaksnr.: 17/615    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAMARBEIDSUTVALGET HITRA OG FRØYA - VEDTEKTER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune oppretter i samarbeid med Hitra kommune «samarbeidsforum for 

Frøya og Hitra kommuner». Samarbeidsforumet består av ordfører, varaordfører, 

representant for opposisjonen og rådmann i de respektive kommunene. 

 

2. Fremlagt forslag til «Vedtekter for samarbeidsforum for Frøya og Hitra kommuner» 

godkjennes. 

 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til vedtekter 

Referat fra møte 13.02.17 

 

 

Bakgrunn for saken 

 

Kommunene Hitra og Frøya har tatt opp igjen regelmessige samtaler mellom kommunene. 

Det har tidligere vært etablert samarbeidsforum mellom Hitra, Frøya og Snillfjord. 

Kommunene ønsker å fortsette dette, men denne gang med Snillfjord som observatør i et 

forum med færre deltakere. 

 

Saksopplysninger 

 

Det finne ingen regler eller lover på området, unntatt forvaltningslovens generelle krav om 

offentlighet og innsyn. Det står kommunene fritt å opprette denne type utvalg.  

 

Formannskapene i de to kommunene har diskutert saken og har kommet frem til at deltakere i 

samarbeidsforumet bør være ordfører, varaordfører, representant for opposisjonen og 

rådmann i de respektive kommunene. Snillfjord kommune utpeker observatør selv. Dette bør 

behandles formelt av formannskap og kommunestyre. 

 



Det er laget utkast til vedtekter for samarbeidsforumet som vedlegges saken. Vedtektene 

bygger på vedtektene fra tidligere forum. Referat fra første møte er også vedlagt.  

 

Vurdering: 

  

Opprettelse av samarbeidsforum oppfattes som svært positivt av begge kommuner. Utkast til 

vedtekter for samarbeidsforumet er drøftet internt i begge kommuner, uten anmerkninger. 

 

Saken legges derfor frem med positiv innstilling. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Saken har relevans for flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel, i lys av at aktuelle 

samarbeid med Hitra kan gjøre Frøya i enda større grad i stand til å fylle målene i plana: 

 

 «Frøya er et godt sted å leve»  

 «Frøya kommune er et fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver»  

 «Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for god folkehelse, et stort naturmangfold 

og en trygg matproduksjon 

 «Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy 

livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn» 

 

For øvrig kan et samarbeid mellom Hitra og Frøya sies å ha potensiale til å være relevant for 

de fleste andre mål i kommuneplaner. 

 

For øvrig har det ingen direkte relevans for: 

- kommunedelplaner (konkrete mål eller annet) 

- mål vedtatt i budsjett 

- budsjettet/økonomiplana i form av 

- kapitalkostnader (renter og avdrag) 

- andre driftskostnader (økning eller reduksjon, konkret og begrunnet) 

- inntekter (økning eller reduksjon, konkret og begrunnet) 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtekter 
 

Samarbeidsforum for Frøya og Hitra kommuner 

 
§ 1 

 

Strukturendringer på regionalt og kommunalt nivå gir øyregionen nye og økte utfordringer for 

å oppnå prioritering - bli sett og hørt. For å møte dette ser en klare fordeler av å etablere et 

fast samarbeidsorgan kalt Samarbeidsforumet for Frøya og Hitra.  Forumet skal herunder 

arbeide for positiv utvikling av gode samarbeidsrelasjoner mellom kommunene. Det er ingen 

begrensning i tema som kan tas opp av deltakerne. 

 

§ 2 
 

Samarbeidsforumet består av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og rådmann i begge 

kommunene. Snillfjord kommune tilbys å kunne delta med en observatør. 

 

§ 3 
 

Innkalling og møteledelse veksler annenhver gang mellom de to kommunene. Den kommunen 

som er møtested har også møteleder og sekretær, og står for innkalling og referat. Ordførerne 

lager saksliste i fellesskap. 

 

§ 4 

 
I siste møte hvert halvår settes det opp en møteplan for neste halvår. 

 

§ 5 
Referat fra møtene sendes fortløpende til kommunenes respektive kommunestyrer som 

orientering. 

 

 



 

                    

 

 Overskrift:Samarbeidsutvalget Hitra og Frøya - referat fra møte 
13.02.2017 

 

Saksnr:2017/430                                Saksbehandler:Laila Eide 
Hjertø 

Tid (dato, fra kl til kl): 13.02.2017 kl. 17.00-

20.00 

Sted: Hitra Rådhus – ordf. kontor 

Innkalt av (avd. og navn): Ordfører Ole L. Haugen 

Ordstyrer: Ole L. Haugen 

 

 

Referent: Laila Eide Hjertø 

Deltakere: Ole L. Haugen, Berit Flåmo, Pål Terje Bekken, Arvid Hammernes, Lars Peder 

Hammerstad, Svanhild Mosebakken, Eldsbjørg Broholm, Laila Hjertø 
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Formell etablering/konstituering av samarbeidsforumet. 
 

Forumet gjennomgikk vedtektene fra forrige samarbeidsutvalg og laget forslag til nye 

vedtekter som skal fremlegges for de respektive kommunestyrene til behandling. 
Forslaget vedlegges referatet i eget dokument. 
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Kommune- og regionreformen: Konsekvenser for oss? 

 

Ole: «Nye Trøndelag» gir nye og sannsynligvis økte utfordringer, der de som har 

påpekt risikoen for at «Aksen tar alt» får rett. Fokus på samferdsel og kommunikasjoner 

mellom Trondheim og Steinkjer betyr mindre på andre. Aksen Orkanger – Steinkjer har 

80% av befolkningen. Koble oss på Fosen? Eller har Fosen nok med sine egne 

utfordringer foreløpig? 

 

Samarbeidet i Orkdalsregionen vil merke utfordringer i forhold til Orkland 

sammenslåingen. For øvrig spriker deltakerkommunene litt i flere retninger og har 

kanskje nok med seg selv for tiden. 

 

Nordmørs-samarbeid er spennende. Eventuell flytting av fylkesgrenser mot Nord-Møre 

vil ta tid i og med at det sannsynligvis ikke vil bli endelig vedtatt på Stortinget i juni. 

 

Lars Peder: Det er viktig å markere seg i den regionen man står. Det er stor 

markeringsvilje i partiene. 

 

Ole: Vikna og Nærøy ønsker å ta opp samarbeid med vår region. Kystperspektivet. 

 

Berit: Merker det mest i Orkdalsregionen – utfordrende. Vikna og Nærøy bør vi ta tak i. 

Besøk hos dem? 

  



  

 

 

  

  

Vi bør inn i Fosen regionråd som observatører. Ole følger opp. 

 

Pål Terje: Hva med kystkommunene på veg oppover? Roan og Osen? 

 

Lars Peder: Samarbeid med Fosen viktig og riktig. Vikna og Nærøy – oppdrettsmotor i 

nord. Blir felles fylke, likhet og felles utfordringer. Viktig å knytte kontakter. 

 

Ole: Konklusjonen at vi knytter kontakt med Fosen og sonderer mot Vikna og Nærøy. 

Ole følger opp begge. 

Sammenslåing av Trøndelag og kommunesammenslåingene gjør at vi må kjempe 

hardere for vår rett. Problemområder i forhold til regionale myndigheter og regional 

stat. 

 

Berit: Vi blir møtt med at det går så godt her ute at det ikke er synd i oss. Andre 

kommuner trenger mere hjelp. De forstår ikke at det som er godt for oss er godt for 

regionen og landet. 

 

Konklusjon: Vi må bli flinkere til å ta diskusjonene internt og stå sammen utad! 
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Konkrete saker til drøfting 

 

Ambulansesituasjonen: 

 
Beate Sandvik skal møte i samarbeidsutvalget. Viktig at begge kommunene står sammen, derfor 

må Harald Hatle bli med fra Hitra. Nedskjæring i den ene kommunen rammer den andre like 

hardt da ambulanseberedskap sees i sammenheng. 

 

SiO – LiO 

 

Vi må være kritiske til de endringene som kommer. Bør diskutere i samarbeidsforumet forut for 
vedtak om endringer ved sykehuset og legevakten. Bør lage felles saksbehandling for begge 

kommunene med felles holdning til de endringer som måtte komme. Bjørn Buan inviteres til 

neste samarbeidsforum for å gi sitt syn på det som skjer nå. 
 

Helsebussen. Hva er gjort i forhold til oppfølging? Utkast til brev til adm.dir. Kvernmo 

utformes av rådmenn, herunder med referanse til Kvernmos inviterende uttalelse på 

regionrådsmøte 9. des. 16 i Snillfjord. 
 

Brann og redning: 

 
Svanhild: Frøya har utredet samarbeid med TBRT. Manglet kompetanse og ressurser til å 

gjennomføre nødvendig ROS- analyse. Derfor TBRT, gikk så videre til å utrede totalt 

samarbeid. Har fått mange gode svar på hva som mangler og hvordan det kan løses. 
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Feil! Fant ikke referansekilden. 

  
 
 

  

 

 

  

  

Ole: Er et område hvor det må være mulig å få til samarbeid. Kostnadsmessig stor økning i 

driftsbudsjettene over tid i forhold til andre områder. 
 

Har stor forståelse for at man har god effekt av å søke ekstern bistand når det gjelder 

forebyggende arbeid. Mener dog at lokalt operativt brannsamarbeid må kunne gi gode effekter. 

 
Arvid: Brannforebyggende arbeid er krevende i et lite lokalt miljø. Krever stor kompetanse og 

oppfølging. Spesielt i forhold til særskilte brannobjekt. Nye krav om risikovurdering. 

Beredskap brannvern. Krav til opplæring – Tjeldsund tar 6 uker. TBRT kan tilby opplæring 
lokalt. Orkdal sliter også i forhold til forebyggende arbeid. 

TBRT betyr kvalitetsheving. Større stillinger. Hele årsverk på lederstillinger. 

 

Pål Terje: Betenkt over kostnadsbildet. Dersom man gjør seg avhengig av TBRT vil man 
risikere at kostnadsbildet øker med tiden slik som SiO og LiO har gjort. Det vil da være 

vanskelig å komme ut av det igjen. Tviler ikke på kvalitet om man velger TBRT. 

 
 

Berit: Har stor respekt for det som har med brann og redning å gjøre. Redd for at man får en 

situasjon man ikke behersker – hva da med det ansvaret man står for. Derfor vanskelig å ta 
stilling i saken. Redd for å undervurdere – Hva er godt nok? 

 

Lars Peder: Redning er i en utvikling som snart er uhåndterlig for distriktskommunene. 

 
Ole: Det er klart at kompetanse og kapasitet er bedre til stede lenger inn i landet. Hva er godt nok for at vi 

skal klare å løse utfordringene i fellesskap. Nordsjøarbeidere ønsker seg inn i brannberedskapen. Disse er 

godt skolerte i brann-, rednings- og beredskapsarbeid. 

 

Konklusjon: Rådmennene lager en utredning til forumet og så tar vi deretter dette til videre behandling.  

 

Kaier og terminaler – fylkeskommunen/AtB refunderer i svært lite eller ingen grad, stor forskjell i 

forhold til f.eks. og særlig Trondheim Ble ikke drøftet ut over at dette er en utfordring. 

 
Lars Peder: Flyt-/flygeavfall; trenger en permanent løsning ut over frivilliges innsats. 

 

Rådmannen på Frøya har på gang planlegging av langsiktige tiltak. Hitra kommune ser også på saken. 

Viktig å utveksle informasjon. Mulig å søke STFK om midler. Sikkert flere som kan bidra – FMST? 

 

Berit: Zitkagran er også et stort problem på Frøya. Dette må også få sin løsning innenfor et miljøaspekt. 

Hogst AS har vist stor interesse for prosjektet. 

 

Øvrige punkter på listen over saker ble så vidt berørt, men vil bli behandlet senere. 

 

Møteplan: Neste møte blir på Frøya den 24.03. kl. 09.00 – 12.00. 
 

Observatører:  

Sted og dato: 

Fillan 13.02.17 

Signatur: 

LEH 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/657    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

NEDLEGGELSE AV KOMMUNALT PLANFORUM  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya formannskap vedtar å legge ned kommunalt planforum. 

 

 

Vedlegg: 

Saksfremlegg opprettelse av kommunalt planforum 

Saksprotokoll opprettelse av kommunalt planforum 

 

Saksopplysninger:   

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i sak 4/13, 14.01.2013, å etablere et kommunalt 

planforum. 

 

Følgende enstemmige vedtak ble fattet:  

 1.  Frøya kommune vedtar å etablere et kommunalt planforum.  

 2.  Planforumet skal bestå av formannskapets medlemmer, supplert med aktuelle 

  personer/instanser avhengig av hvilke saker som skal drøftes.  

 3.  Ordfører leder planforumets møter. Det skal ikke fattes vedtak.  

 

Planforumet har siden vedtaket gjennomført en rekke møter. I hovedsak har deltakere bestått 

av formannskapets medlemmer, rådmann og andre fra administrasjonen som assisterende 

rådmann, teknisk sjef, kommuneplanlegger, arealplanlegger, næringsrådgiver, miljøkonsulent 

m.fl.  

 

Eksempler på saker som har vært tatt opp i forumets møter er: 

 Kommunens næringsarealer 

 Sentrumsutvikling, forskjønnelse av uteområder 

 Gjennomgang av kommunedelplan Sistranda, innspill for videre rullering 

 Gjennomgang av pågående rullering av kommuneplanens samfunnsdel 

 

 

Planforumets intensjon 

Intensjonen bak opprettelsen av kommunalt planforum var å tilrettelegge for en arena hvor 

politikere, rådmann og andre samfunnsinteresser kunne møtes for å diskutere tema som 



omhandlet samfunnsutviklingen på Frøya. Det skulle være et åpent forum hvor uformelle 

diskusjoner kunne tas.  

 

Innkallinger, referat og møteledelse 

Ordfører har vært møteleder på planforumets møter. Kommuneplanlegger har sendt ut 

innkalling via mail til formannskapets medlemmer, rådmann og andre administrativt ansatte. 

Administrativt ansatte har ført referat som senere er blitt oversendt via mail til planforumets 

deltakere.  

 

Mandat  

Det har siden opprettelsen av forumet vært etterlyst planforumets mandat.  

I referat fra planforum 06.05.14 står følgende:  

 Planforum er et diskusjonsforum, blandet av deltakere fra politikk og administrasjon 

 som likeverdige parter. Gruppens formål er å møtes for å diskutere strategiske tanker 

 som løftes inn i formannskapet. Dette er ikke et organ som tar beslutninger. Det 

 utarbeides ingen mandat til planforum. Kommunestyrets vedtak legges til grunn. 

 (Merk: Det antas her at det menes formannskapets vedtak.) 

 

 

Vurdering: 

Siden opprettelse av kommunalt planforum er det stilt spørsmål rundt forumets mandat. 

Rådmann har på bakgrunn av dette konferert med jurister i forhold til dette.  

På bakgrunn av disse juridiske vurderingene anbefaler rådmannen at kommunalt planforum i 

den form det har nå legges ned.  

 

Bakgrunnen for dette er at «medlemskap» i forumet er knyttet til formannskapets medlemmer, 

samt at ordfører er møteleder. Forumet bærer dermed preg av å være et politisk organ og vil 

omfattes av kommuneloven. Dette utløser krav til offentlig innkalling, offentlighet og 

protokollføring.  

 

Rådmannen støtter intensjonen bak opprettelse av planforumet, men anbefaler at ulike 

diskusjoner legges inn under rådmannens orientering i politiske møter.  

 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv: 143   
Arkivsaksnr.: 13/5    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
 
 
KOMMUNALT PLANFORUM  

 
 
Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommunestyre vedtar å etablere et kommunalt planforum. 
2. Planforumet skal bestå av formannskapets medlemmer, supplert med aktuelle personer/instanser 

avhengig av hvilke saker som skal drøftes. 
3. Ordfører leder planforumets møter. Det skal ikke fattes vedtak. 

 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 

Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune står nå foran rullering av kommuneplanens samfunnsdel. De siste årene er det dessuten inngått 
mange samarbeidsavtaler mellom kommunen og eksterne instanser. Hvilke konsekvenser vil disse avtalene ha 
på kort og lang sikt? Det er også et ubestridt faktum at kommunen blir utfordret av et svært aktivt næringsliv på 
tilrettelegging og optimalisering av rammevilkår. For å sikre at prosessen omkring rullering av kommuneplana 
favner så bredt som mulig slik at alle samfunnsinteresser i kommunen kan ivaretas på beste måte, er det uttrykt 
et ønske om at det etableres et kommunalt planforum. Her kan Formannskapet som planutvalg møte 
representanter for lokale samfunnsinteresser, det være seg næringsliv, frivillighet m.m. Et slikt kommunalt 
planforum kan operere med faste møtedager elles samles ved behov. Det skal ikke fattes vedtak på 
disse møtene. 
 
Vurdering: 

 
Rådmannen er enig i at det er viktig å sikre bred deltakelse fra alle samfunnsinteresser når arbeidet med 
rullering av kommuneplanens samfunnsdel nå skal påbegynnes. Å etablere et kommunalt planforum synes å 
være et fornuftig tiltak. Rådmannen ser for seg at et slikt forum bør bestå av formannskapet som planutvalg, 
rådmannen og supplert med aktuelle personer/instanser alt etter hvilke saker som skal drøftes. Planforumet bør 
samles ved behov og ikke ha faste møtedager. Det kan og skal selvsagt ikke fattes vedtak på disse møtene.  
Rådmannen vil i tillegg minne om at også frokostmøtene som avholdes første onsdag i hver måned er en viktig 
møteplass under en planprosess der det ikke minst kan orienteres om det pågående planarbeidet. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



Postadresse: Besøksadresse: 
 Herredshuset Telefon: 72463232 
7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Formannskapet   
Møtedato: 14.01.2013 
Sak: 4/13  Arkivsak: 13/5 
 
KOMMUNALT PLANFORUM  
 
Vedtak: 
1. Frøya kommune vedtar å etablere et kommunalt planforum. 
2. Planforumet skal bestå av formannskapets medlemmer, supplert med aktuelle personer/instanser 

avhengig av hvilke saker som skal drøftes. 
3. Ordfører leder planforumets møter. Det skal ikke fattes vedtak. 

Enstemmig. 
 
 
 
 
Behandling: 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: D11  

Arkivsaksnr.: 17/653    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for kultur 

 

ORGANISERING AV HELHETLIG IDRETTSPARK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kulturutvalget tar organisering av helhetlig idrettspark til etterretning.  

2. Det opprettes en 80 prosent stilling til koordinering av helhetlig idrettspark. 

Stillingen utlyses internt.  

3. 40 prosent av stillingen finansieres ved bruk at interne ressurser innen 

virksomheten kultur og næring. 

4. 40 prosent av stillingen finansieres av Frøya Storhall AS, som kjøper tjenesten 

av Frøya kommune.  

5. Organisering av helhetlig idrettspark evalueres etter 1 års drift.  

 

 

Vedlegg: 

 

1. Organisasjonskart helhetlig idrettspark 

 

 

Saksopplysninger:   
Frøya kommune, i samarbeid med private- har gjort store investeringer de siste årene. Frøya kultur- 

og kompetansesenter, basishall og Frøya storhall AS er hjørnesteiner i satsningen som er gjort, men 

også mange andre anlegg i «privat» regi, utgjør et stort potensiale for «kommersiell» utvikling.  

Kommunestyret gjorde i møte 18.06.15, sak 187/15 følgende vedtak: 

Kommunestyret ber rådmannen etablere et selskap/en organisasjon som i samarbeid med aktuelle 

partnere skal utvikle og selge «opplevelses pakker» med forskjellige treningsalternativer krydret 

med opplevelser til lands og over/under vann.  

Ved behandling av budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020 vedtok kommunestyret 

følgende:  



Vi ber om at rådmann ser på organisering av helhetlig idrettspark slik at samhandling og 

ansvarsfordeling blir tydeliggjort. Sak på dette skal til formannskapet som kulturutvalg 

innen 01.03.17.  

Rådmann bes om å utarbeide nye retningslinjer for utleie av de ulike idrettsanlegg. Vi ber 

om en utfordring om hva det vil koste å tilby gratis leie for organisert idrettsaktiviteter 0 – 

19 år. Dette skal kun gjelde for trening ikke for kamper, cup o.l. Sak til formannskapet som 

kulturutvalg innen 01.03.17.  

I dette saksframlegget drøfter rådmannen hvordan de idrettsanlegg som inngår i begrepet 

«Helhetlig idrettspark» kan organiseres. Det gjelder både ledelse og daglig drift, og 

markedsføring og salg av lokalene til eksterne aktører. Det gjelder de kommunale, eller 

kommunalt eide anleggene, samhandling med andre idretts-, kultur og reiselivsanlegg, og 

samhandling opp mot Frøya Storhall AS. 

Oversikt over anlegg 

Nedenfor følger en oversikt over kommunale og private idrettsanlegg og kommunale 

kulturanlegg. Oversikten er ikke utfyllende, men er tenkt som et grunnlag for å se hvilket 

potensial det er i kommunen for markedsføring og salg av «opplevelser» til eksterne grupper, 

firma og enkeltpersoner.  

 

Anlegg Eierskap Omsetning Brukergrupper Kapasitet 

Frøya Storhall Heleid Antatt 1,5 mill Fotball, messer, 

konserter, skoler 

Åpent hele 

året, alle dager 



 kommunalt AS og barnehager, 

private arr.  

0800 - 2200 

Klatrehallen Heleid 

kommunalt AS 

Antatt 300.000 

– 400.000 

Frøya klatreklubb, 

andre grupper, 

skoler/barnehager, 

enkeltpersoner 

Åpent som 

storhallen 

Servicebygg i 

storhallen (sosialt 

rom, kjøkken og 

treningsstudio) 

Heleid 

kommunalt AS 

Antatt 200.000 Frøya klatreklubb, 

andre grupper, 

skoler/barnehager, 

klubbhus Frøya IL 

Frisklivsenter for 

alle brukergruppe 

I prinsippet 

som ovenfor 

Svømmehall 

m/terapibad 

25 m, 6 baner 

Frøya 

kommune 

   

Flerbrukshall 

(amfi, håndball, 

basket og 

volleyball 

Frøya 

kommune 

   

Basishall Frøya 

kommune 

   

Sjøsportsenter 

 

Frøya 

kommune 

 Sjøsportklubber, 

kiting, padling, 

seiling, dykking 

 

Mausund 

svømmehall 

Frøya 

kommune 

   

Tur- og sykkel-

stier 

Frøya 

kommune 

 Enkeltpersoner, 

grupper, 

funksjonshemmede 

 

Orienteringskart Frøya 

kommune 

 Skoler, tilreisende 

klubber 

 

Frøya idretts- 

park (Nabeita) 

Frøya FK, 

Frøya 

kommune 

   

Frøya motor- 

sportsenter 

Frøya NMK    

Ridesenter     



Strømøya 

Ridesenter 

Hamarvik 

    

Mausund 

idrettsplass 

(Varden) 

Mausund IL    

Flatøysanden Nabeita IL 

Fotball 

   

Maxtrim Privat trenings- 

studio 

   

Frøya kultur- og 

kompetanse- 

senter 

Frøya 

kommune og 

Sør-Trøndelag 

fylkeskommune 

   

Frøya kino Frøya 

kommune 

   

 

Utfordringer 

Det er i dag liten samhandling mellom de kommunale tjenestene og Frøya storhall i dag, når 

det gjelder organisering, drift, prissetting, markedsføring og salg av «opplevelses pakker.  

En kan oppsummere det slik:  

 Det er ingen samlet driftsorganisasjon for de kommunale idretts- og kulturanleggene.  

 Det er ikke samordnet «prispolitikk» for utleie av de kommunale anleggene.  

 Det er ikke samlet markedsføring og salg av de kommunale anleggene til «eksterne».  

 De private anleggene drives i stor grad uavhengig av kommunen. 

  

Konsekvensene er blant annet:  

 Det kan bli «konkurranse» mellom anleggene når de skal «selges» til eksterne, med 

tilhørende misnøye internt og eksternt.  

 Tilbudet på Frøya blir fragmentert og vanskelig å få øye på for potensielle «kunder».  

 Det helhetlige tilbudet Frøyasamfunnet kan tilby blir ikke markedsført og «solgt».  

 Vi taper inntekter, som ville kommet idretten, kulturlivet, reiselivet, private og 

kommunen til gode.  

 

 

 



 

 

Organisering i dag 

Følgende anlegg/tjenester er organisert under kultur og næring:  

 Flerbrukshall 

 Basishall 

 Svømmehall 

 Terapibad 

 Frøya kulturhus 

 Frøya kino 

 Frøya bibliotek 

 Frøya Frivilligsentral 

 

Frøya Storhall er organisert som et aksjeselskap, med kommunen som eneaksjonær.  

Bemanningen ved de kommunale anleggene er slik i dag:  

 Flerbrukshall, basishall og svømmehall: 2, 53 prosent 

 Frøya kultur- og kompetansesenter inkluder kino: 2, 40 prosent 

 Frøya bibliotek: 1, 80 prosent 

 Frøya Frivilligsentral: 1,00 prosent 

 Frøya idrettspark: drives av Nabeita IL og FFK mot tilskudd fra Frøya kommune 

 Mausund svømmehall: drives av idrettslaget mot tilskudd fra Frøya kommune. 

  

Flerbrukshallen, basishallen, svømmehallen og terapibadet er organisert under felles daglig 

leder, mens Frøya Storhall AS er uten tilknytning, driftsmessig, til de kommunale anleggene.  

Frøya kulturhus driftes av kommunen og Frøya kino er en del av dette anlegget.  

Overnatting og aktiviteter 

Et viktig punkt når en skal markedsføre Frøya overfor eksterne kunder er 

overnattingsfasiliteter og priser. Et annet viktig poeng er at de som kommer hit skal ha en 

samlet god opplevelse. Det innebærer at det må selges «pakker», hvor den spesifikke idretts- 

eller kulturopplevelsen er et element, som suppleres med andre opplevelser.  

Hotell Frøya er en stor og viktig aktør når det gjelder overnatting, restaurant, møtelokaler og 

koordinering av aktiviteter.  

Skoler, idrettsanlegg og andre kommunale bygninger er viktige ressurser for overnatting og 

forpleining av deltakere på idretts og andre opplegg. Dette tilbudet er ikke samordnet og 

«profesjonalisert» i dag. For at det skal bli en verdifull tilvekst til Frøyas muligheter for øvrig, 



må det utarbeides et «system» for organisering, priser m.m. for bruk av de kommunale 

lokaler. 

  

Skisse til organisering 

Frøya kommune er eier og driver av de fleste anlegg som det er aktuelt å trekke inn i en 

samlet markedsføring overfor eksterne «kunder». Det har tidligere vært drøftet en eller annen 

form for selskapsstruktur med kommunen og private som eiere, uten at det har ført til konkret 

resultat.  

Frøya Storhall er nylig bygget og åpnet, som et heleid kommunalt aksjeselskap. Organisering 

av drift og markedsføring er ikke ferdig, heller ikke bemanning.  

Anlegg eid og drevet av andre enn Frøya kommune bør tilbys å være med på et opplegg med 

markedsføring og salg av «opplevelser», i prinsippet på samme vilkår som for de kommunale 

anleggene.  

I det videre arbeid blir det lagt opp til at det opprettes en 80 prosent stilling som er ansvarlig 

for et framtidig opplegg som har som hovedoppgave å administrere og drifte alle anleggene i 

helhetlig idrettspark, inkluder Frøya Storhall AS.  

40 prosent av stillingen finansieres gjennom kultur og næring. Styret i Frøya Storhall ønsker å 

kjøpe en 40 prosent stilling fra Frøya kommune, som da tilsammen utgjør en 80 prosent 

stilling. Rådmann anbefaler at stillingen utlyses internt i Frøya kommune.  

Forutsetninger 

For at man skal lykkes med et konsept for markedsføring og salg av «Frøya» er rådmannen 

opptatt av at noen grunnleggende forutsetninger som må være på plass:  

 Klar organisering og ansvarsplassering, både for drift og «salg»  

 Leiepriser for alle kommunale anlegg må være fastsatt, herunder eventuelle 

differensierte satser for barn/unge, for trening/ikke kommersiell aktivitet, for 

inntektsbringende aktiviteter, for utleie til eksterne. Frøya kommune forholder seg til 

vedtatt kommunalt gebyrregulativ, mens Frøya Storhall har egne priser. Dette 

arbeidet må daglig leder i helhetlig idrettspark igangsette snarest.  

 Det må etableres oversikt over hvilke kommunale bygninger og anlegg som kan leies 

ut til overnatting, herunder intern organisering av ansvar for drift, som eks renhold.  

 Det må være etablert et felles elektronisk reservasjons- og bookingsystem for alle 

anleggene som er med i ordningen.  

 Det må lages en hjemmeside for «helhetlig idrettspark Frøya», hvor alle komponenter i 

opplegget framgår.  

 Det må tilsvarende lages papirbasert informasjon.  



 På hjemmesiden og i den papirbaserte informasjonen må det lages eksempler på 

pakker og priser for ulike opplegg på Frøya. 

 

 

 

Organisering 

Rådmann forutsetter i dette forslag til organisering at Frøya Storhall AS og Frøya kommune 

samarbeider om en daglig leder i helhetlig idrettspark.  

Ledelse og drift av de kommunale anleggene i helhetlig idrettspark:  

 Det opprettes en 80 prosent stilling som daglig leder for «helhetlig idrettspark». Den 

daglige leder skal samarbeide med de kommunale anleggene, som kulturhuset, 

flerbrukshallen, basishallen, svømmehallen, terapibad og kino, opp mot alle aktører for 

å «sy» sammen opplevelsespakker for kunder, samt administrere daglig drift av 

helhetlig idrettspark.  

 Daglig leder for helhetlig idrettspark er kontaktperson opp mot de private aktørene, 

som kan inngå i helhetlig idrettspark, etter hvilken pakke som skal selges. Dette kan 

være Frøya idrettspark, Frøya motorsportsenteret, ridesentrene og/eller andre private 

aktører.  

 Daglig leder i helhetlig idrettspark har fokus på booking og utleie, markedsføring og 

hjemmeside, billettsalg, planlegging, tilrettelegging av kultur- og idrettsarrangement, 

kurs og konferanser, samarbeidsavtaler, intensjonsavtaler, salg av opplevelses pakker.  

 Det er daglig leder i helhetlig idrettspark som fronter «helhetlig idrettspark» utad, og 

samtidig bidrar til å legge til rette for en helhetlig løsning av de kommunale tilbudene, 

god kvalitet, god service, sammensetting av pakker og god informasjon til kunden. 

 Daglig leder i helhetlig idrettspark møter alle aktører 2 ganger i året for samhandling, 

kommunikasjon og dialog.  

 Den kommunale koordinator inngår i virksomheten kultur og næring og 

virksomhetsleder for kultur og næring har personal- og økonomiansvar for daglig 

leder.  

 Det utarbeides en stillingsbeskrivelse for daglig leder for helhetlig idrettspark.  

 Stillingen utlyses internt i Frøya kommune.  

 Dagens koordinator for helhetlig idrettspark avslutter sitt engasjement i Frøya Storhall 

AS.  

 

Felles billettsystem.  

Det er naturlig at det etableres ett felles billettsystem, og en felles salgsportal/hjemmeside, 

som administreres av daglig leder i helhetlig idrettspark og som drifter billettsalget og 

hjemmesiden. En felles hjemmeside er stedet alle henvender seg til når de trenger informasjon 



om aktiviteter/arrangementer, billettsalg på nett, være seg om de skal på en håndballkamp, 

kino eller en konsert. Her markedsføres opplevelses pakker, her selges reklame, gavekort og 

opplevelses pakker.  

Frøya kulturhus har i 2 år brukt billettsystemet Dialog Exe. Dette er nå kjent for øyværingene, 

og det har nå blitt naturlig å kjøpe billetter på nett. Dialog Exe har også billettsalgs-løsninger 

for salg ved døra. Systemet er også klargjort for salg av gavekort, og andre nyttige løsninger. 

En kan lansere Frøya – kortet. En fyller på penger for kortet og bruker det på alle typer 

kultur- og idrettsarrangementer. 

Dette billettsystemet kan benyttes av alle parter i helhetlig idrettspark og Frøya Storhall AS.   

Prinsippet felles kioskdrift 

Frøya kulturhus har i dag en innkjøpsavtale med kioskleverandøren Location, til kioskdrift i 

forbindelse med kino- og kulturarrangementer. En slik kioskdrift kan etableres for helhetlig 

idrettspark, i samarbeid med Frøya Storhall AS. Kioskdriften kan f. eks bemannes av 

idrettslagene, mot faste timepriser, eller eventuelt prosenter av omsetningen. Daglig leder for 

helhetlig idrettspark tar seg av innkjøp.  

Servicebygget. 

I servicebygget ønsker Frøya kommune å etablere et frisklivssenter. Frøya kommune ønsker å 

leie lokaler i bygget til dette formålet (treningsrom, kontor og garderober samt deler av sosialt 

rom) Det er ønskelig at 1 ansatt (frisklivskoordinator) har sitt faste kontorsted her. I tillegg 

vurderes det om det er formålstjenlig å flytte en av fysioterapeutene som har driftsavtale inn i 

bygget. Det er også et ønske fra kommunen og Frøya storhall AS at Maxtrim disponerer 

lokalene i deler av døgnet da kommunen ikke bruker disse. Kommunestyret vil få forelagt seg 

beskrivelsen av Frøya frisklivssenter og avtaler som skal regulere alle forhold i den saken i 

egen sak.  

Vurdering: 

 

Rådmann har i denne saken utarbeidet et forslag til organisering av helhetlig idrettspark. 

Rådmann tilrår at det ansettes en person i 80 prosent som har ansvaret for i vareta 

koordineringen av helhetlig idrettspark - inkludert Frøya Storhall AS. Finansiering løses ved 

at ½ part brukes av allerede budsjetterte midler til kultur og næring (intern flytting) og at 

andre ½ part løses ved at Frøya storhall kjøper tjenester av av Frøya kommune. Det legges 

opp til en evaluering etter 1 års drift. 

 

Når det gjelder nye og felles retningslinjer for utleie av utlike idrettsanlegg (sak 17/171) vil 

daglig leder for helhetlig idrettspark, i samarbeid med øvrige i kultur/næring, utarbeide forslag 

til retningslinjer som legges frem for kulturutvalget 02.05.17. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

HANDLINGSPLAN KULTURVERN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan for kulturvern og museum tas til etteretning.  

 

 

Vedlegg: 

1. Handlingsplan for kulturvern 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Mandat 

Rådmann er av kulturutvalget i Frøya kommune gitt i oppdrag å utarbeide en handlingsplan 

for museumsdrift og kulturvern i kommunen. Handlingsplanen skal synliggjøre hvordan 

kommunen skal nå de vedtatte hoved- og delmålene for museum og kulturvern i kulturplanen 

og kommuneplanens samfunnsdel, og hvilke suksesskriterier som ligger til grunn. 

Handlingsplanen skal videre inneholde tilrådninger til kulturutvalget om hvilke 

satsningsområder innenfor kulturvern som skal prioriteres, i et gitt tidsperspektiv.  

Handlingsplanen blir et verktøy for å nå målene i kulturplan og kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Strategi 

Et viktig premiss for en handlingplan er å ha en overordnet strategi for arbeidet. Målene i 

kommuneplanens samfunnsdel og kulturplan er strategien for handlingplanen.  

Målene skal gjøre det mulig å avgrense oppgaven og vurdere tiltakene opp mot hverandre – 

og sette den i en sammenheng.  

 

Handlingsplanen skal blant annet omhandle tiltak til følgende handling:  

 

 Formidlingskonseptet: Hvordan skal Frøyas historie og identitet formidles på en 

tilgjengelig og helhetlig måte? 

 Hvilke kulturminner omfattes av strategien? 

 Hvilke tiltak bør prioriteres/nedprioriteres i handlingsplanen? 

 Hvilke muligheter ligger til grunn for å etablere et besøkssenter for 

kulturminneopplevelser? 

 



Organisering 

Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe innad i virksomheten kultur og næring som har fått i 

oppgave å utarbeide handlingsplanen. Arbeidsgruppen har i tillegg innhentet ekstern bistand 

fra Vardehaugen, som har arbeidet med forprosjekt Folkepark Frøya. Den eksterne bistanden 

har handlet om hvordan lage en god handlingsplan. I tillegg skal det etableres en 

ressursgruppe, bestående av representanter fra ulike interessefelt innenfor kulturvern, som 

skal arbeide videre med de ulike tiltakene hvis forslag til handlingsplan blir vedtatt.  

 

Forslag til handlingsplan 

Handlingsplanen kommer med forslag på tilrådninger på tiltak, ansvar, tidsfrist, politisk 

behandling og hvilke politiske vedtatte planer tiltakene er nedfelt i.  

Til sammen har handlingsplanen 23 tiltak med tidsfrister og ansvar. Tiltakene er prioritert 

etter tidsfrister og de tiltak som viser politisk behandling vil komme som egne saker til 

kulturutvalget. 

 

Tilrådning på tiltak i handlingsplanen tidsperspektiv:  

 

  
 

 

Vurdering: 

Rådmannen har etter bestilling fra kulturutvalget utarbeidet et forslag til handlingsplan med 

tiltak, ansvar, tidsperspektiv og en oversikt over hvilke tiltak som skal behanles politisk eller 

administrativt.  

Rådmannen foreslår at kulturutvalget tar forslag til handlingsplan til etteretning og rådmannen 

vil fortsette arbeidet med de prioriterte tiltak umiddelbart.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

1.6 Kulturplan 

I kulturplanen (2014-2019) for Frøya kommune – kulturvern og museum: 



 

1.7 Samfunnsplan 

I samfunnsplanen (2015-2027) for Frøya kommune – samfunn, næring og kultur: 

Sånn vil vi ha det:  

Sånn vil vi gjøre det: 

* Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å skape opplevelser. 

* Bruke kulturarven aktivt i identitetsskapende arbeid. 

Videre står det bl.a. at Frøya er en attraktiv og blomstrende kommune, og at kommunen vil 

etablere museum.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Handlingsplan/Fremdriftsplan 
Museum og kulturvern 
 
Tilrådninger Tiltak Ansvar Tidsfrist Politisk 

Beh. 
Kulturplan/ 
Samfunns-
plan 

Titran - Stabben Fort A) Sikringsarbeid. 
1: Forprosjekt: Det må gjøres en vurdering på hva som 
må sikres, hvordan dette skal gjøres og hva det vil koste. 
2: Sikringsarbeidet utføres utfra prioriteringer som 
kommer frem av vurderingen. «Sommerjobb for 
ungdom» bør inngå i dette arbeidet. 
 
B) Renhold, maling, små-reparasjoner og gressklipping. 
Kobles på oppgaver for «Sommerjobb for ungdom»  
 
C) Publikumsregistrering:  
1: Kortsiktig: Sette opp postkasse med «gjestebok»  
2: Langsiktig: Digital registrering vedr «KUL-MIN» og 
betjente besøk i «Nothenget» 
 
D) Videreføre avtale med lokal bedrift om leie av wc. 
Toalett skal være tilgjengelig i sommerhalvåret. 
                                                                                                                        

A) Teknisk  
 
 
 
 
 
 
B) Teknisk/ 
Frivillighetssentralen 
 
C)  
1: Kultur 
2: Kultur/Fylket  
 
 
D) Kultur 

A)  
1: 15.04.2017 
  
2: 01.08.2017 

 
 
 
B) 01.09.2017 
 
 
C)  
1: 01.03.2017 
2: 01.06.2020  
 
 
D) 01.04.2017 

A) Nei  
 
 
 
 
 
 
B) Nei 
 
 
C)  
1: Nei  
2: Ja  
 
 
D) Nei 

x 

Titran - Bauta Bautaen utenfor kapellet er nylig «oppussa». Det må 
utarbeides ei plan for vedlikehold, slik at den blir ivaretatt 
på en forsvarlig måte. Må ha fast plass i årshjulet. 
 Plana må lages av fagmann innen dette feltet.  

Kultur 01.04.2018 Nei 

x 

Titran –  
Sletringen Fyr 

Sletringen fyr er 1 av kommunens 5 fyr. Disse er 
kystverkets eiendom. Når det gjelder Sletringen, så har 
kommunen en «avtale» med «Sletringens venner» som 
støtter bruk av fyret til kommersielle formål.  

Kystverket   

x 



Titran –  
Titranulykka 1899 
Minnemarkering 

Fremdeles er Titranulykka en av de største ulykkene i 
norgeshistorien. Ulykka er blitt markert gjennom ulike 
arrangement siden hendelsen inntraff.  
På 80-tallet bestilte politikerne et spel som skulle 
formidle og ivareta minnet. Spelet har vært 
hovedarrangement de siste gangene markeringa har 
funnet sted, sist gang i 2009. 
 
Plan for videre markering i regi Frøya kommune: 
 
A) Minneord på kommunens hjemmeside, 13.oktober 
 
 
B) Markering på Titran hvert 10. år.  
1: Gudstjeneste i kapellet/friluftsgudstjeneste.  
 
 
2: Blomsternedleggelse ved bauta 17. mai, årlig  
3: Oppføring av Titranspel. Samarbeid med frivilligheten 
for å gjennomføre spel hvert 10. år. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Web-ansvarlig              
 
 
B) 
1: Kirken/Kultur  
 
 
2: Kultur/Grendelag  
3: Kultur/Frivillighet                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 13.10 
 
 
B)  
1: Søndag som 
faller nærmest 
13.10 
2: 13.10 
3: 
Administreres 
hvert 10.år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Nei 
 
 
B) 
1: Nei 
 
 
2: Nei 
3: Nei 

x 

Kvisten – Lagerhall 
med tilbygg 

A) Forprosjekt: Kontorenhet er skadet av hærverk og 
slitasje. Slik bygget fremstår i dag, må det vurderes om 
det skal rives.  
 
B) Lagerhallen inneholder bestanddeler som skal flyttes 
til utstilling/«Nothenget». Hallen bør deretter vurderes 
rives. 

A) Teknisk 
 
 
B) Teknisk/Kultur 

 A) 01.05.2017 
 
 
B) 01.06.2020 

A) Nei 
 
 
B) Ja 

x 

Kvisten - Trebåter A) Det må kartlegges tilstand og eierskap. 
 
B) Båtene som er lagret må ivaretas på best mulig 
forsvarlig måte, på beste mulig egnet sted. De som 
vurderes bevart må bli en del av utstilling på 

A) Kultur 
 
B) 
Kultur/ressursgruppe 

A) 01.10.2017  
 
B) 01.06.2020       

A) Nei  
 
B) Ja 

x 



«Nothenget». Kan lånes ut til andre aktører som ønsker 
objektene utstilt. Opprette digitalt register. 

Kvisten - Redskap A) Det må kartlegges tilstand og eierskap. 
 
B) Redskap som er lagret må ivaretas på best mulig 
forsvarlig måte, på best mulig egnet sted. Det som 
vurderes bevart må bli en del av utstilling på 
«Nothenget». Kan lånes ut til andre aktører som ønsker 
objektene utstilt. Opprette digitalt register. 

A) Kultur 
 
B) 
Kultur/ressursgruppe 

A) 01.10.2017 
 
B) 01.06.2020 

A) Nei 
 
B) Ja 

x 

Kvisten –  
Nord-Frøyas første 
rådhus 

A) Det må utføres tilstandsvurdering. Takstmann Magne 
Nygård er bestilt for vurdering av byggesettets tilstand. 
B) Vurdere oppføring om bygningsmaterialene tilsier at 
disse kan brukes i ny oppføring. 
Evt: 
C) Prosjekt settes ut på anbud. 
Bygget skal settes opp i samlokalisering med øvrige 
museumsetablering «Nothenget». Funksjon: museum, 
representasjon, utstilling, frivillighetssentral 
Evt: 
D) Om materialene ikke vurderes egnet til gjenbruk i 
forbindelse med oppføring av bygget, kan materialene 
doneres bort til personer/grupper som på eget initiativ 
ønsker å ivareta restene etter det første rådhuset på 
Frøya. 

A) Kultur 
 
 
B) Kultur 
 
 
C) Teknisk  
 
 
 
D) Kultur 

A) 01.03.2017  
 
 
B) 01.03.2017 
 
 
C) 01.06.2020  
 
 
 
D) 01.04.2020 

A) Nei 
 
 
B) Ja 
 
 
B) Ja 
 
 
 
D) Ja 

x 

Kvisten –  
Spelkulisser 

Kulissene består av hus-elementer som er brukt i 
Titranspelet. Arbeidet er utført av byggfagelever ved 
Hitra vgs i 2009 etter bestilling fra kommunen. 
  
A) Det må utføres tilstandsvurdering, og lages en oversikt 
over hva som finnes.  
Kommunen har dialog med Frøya Teaterlag om å sette i 
stand, og utbedre kulissene.  
Grunnet elementenes størrelse, bør de kunne lagres ved 

 
 
 
 
A) Kultur/Frøya 
Teaterlag 
 
 
 

 
 
 
 
A) 01.06.2017 

 
 
 
 
 

x 



Kvisten til museum med lagerrom er etablert. Arbeidet 
som skal utføres kan gjøres i lokalet de står i. 

Sistranda - 
Gammelskolen 

A) Forprosjekt: Det utføres en taksering av bygget som 
sier noe om omfanget av utbedringer og kostnadene. 
Takstmann bestilles. 
 
B) Anbud settes ut på Doffin 
 
Alternativene er: 
1) Skolen blir stående og utbedringer utføres slik at 
skolen blir tatt i bruk til skoleformål. Sistranda skole 
administrerer bruken og disponerer lokalene i den 
skolehverdagen, med kulturhuset som 
samarbeidspartner i de øvrige bruksområdene.  
  
2) Flyttes til egnet område og samlokaliseres i 
folkeparken. Bygget blir tatt i bruk til skoleformål, 
utstillinger, galleri, møtested, kurs m.m Administreres av 
kulturhuset. Om man velger alternativ 1, kan likevel 
bygget nyttes til formål som inngår i dette punktet. 
 

A) Kultur/Teknisk 
 
 
 
 
 
 
B) Teknisk  
 
 
1) Teknisk/ 
Administrasjon ved 
Sistranda skole. 
 
 
 
2) Teknisk/ 
Kulturhuset 

A) 01.03.2017 
 
 
 
 
 
 
B) 01.06.2017 
 
 
1) 11.08.2017 
 
 
 
 
 
2) 11.08.2017 

A) Bestilt av 
formannskap 
 
 
B) Ja 
 
 
1) Ja 
 
 
 
 
 
2)Ja 

x 

Sistranda – Frøya 
bygdetun 

Tunet er fredet grunnet alder på bygningene. Kommunen 
eier eiendommen, men deler av den er lånt bort til den 
private barnehagen som ligger på naboeiendommen. 
Adkomsten er gjennom 2 grinder, via barnehagen. Tunet 
består av stue, stabbur og naust. Disse er avlåst, og 
inventar står i lagerrom i kjelleren på herredshuset. 
 
Tunet har flott beliggenhet ved sjøkanten. Adkomsten er 
ikke god nok, da man skulle hatt mulighet til fredsel uten 
å gå gjennom barnehagens uteområdet. Vedlikehold og 
tilsyn, omvisning, samt stell av uteområdet er ikke utført 
de seinere åra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 



 
1) Forprosjekt: Tilstand må vurderes. Hva må utbedres og 
hvordan?  
 
Foreta eventuelle utbedringer 
 
2) Lage plan for vedlikehold utomhus.                              
Forslag: Samme løsning som for uteområdet mellom 
sykehjemmet og trygdeboligen på Nordhammervik; 
Inngå avtale med sauebonde som driver med 
utgangersau. Kommunen står for innkjøp av sauenetting, 
kramper, gjerdestaur og evt topptråd. Impregnerte 
materialer for hjørner og grinder. 
Sauebonde får ansvar for oppsett, slippe dyr på beite, og 
utføre tilsyn av dyra, jfr bondens egne retningslinjer som 
er pålagt han. Bonden, om han er produksjonstilskudd-
berettiget, kan påføre denne beitejorda på sin søknad for 
tilskudd fra landbruksdirektoratet. Dyreholdet vil være 
beskyttet av dyrevelferdsloven, bondens godkjente 
driftsplan og mattilsynets lovverk. Egne retningslinjer for 
ferdsel innenfor gjerdet må utarbeides, og opplyses om i 
skilt før inngang. 
På sykehjemmet har dette vært en suksesshistorie i en 
årrekke. Dette kan bli en berikelse i alles hverdag for de 
som besøker tunet, spesielt med tanke på barnehagen. 
 
3) Innventar må tilbake til tunet. Tilsyn og vedlikehold må 
opprettes. 
4) Omvisning gjenopptas. Friluftsarrangement  
 

 
 
1) Riksantikvaren/ 
teknisk/ kultur  
 
 
 
2) Kultur/ teknisk/ 
frivilligheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Teknisk/kultur 
 
4) Kultur 

 
 
1) 01.10.2017 
 
 
 
 
2) 01.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 01.10.2017 
 
4) 01.10.2017 

 
 
1) Nei 
 
 
 
 
2) Nei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Nei 
 
4) Nei 

Sistranda  - Frøya 
bygdemuseum 

I dag fremstår bygdemuseet som oppbevaring av 
registrerte og uregistrert bestanddeler. Det finnes i tillegg 
et arkivsystem, som sist var ajour for omtrent 20 år siden. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

x 



Bygdemuseet har lokaler i kjelleren på rådhuset. 
 
1) Administrasjonen til bygdemuseet opprettes og blir 
lagt til Frøya kulturhus. 
 
2) Rydding! Både i arkivsystem og hyllemetrene. 
Bistand fra Sommerjobb for ungdom og ressurspersoner. 
 
3) Bestanddeler flyttes til bedre egna lager, til man har 
etablert museumsbygg.  
 
4) Bestanddeler vises frem for publikum, blant annet i 
kulturhuset.  
 
5) Nytt arkivsystem tas i bruk.   

 
 
1) Kultur 
 
 
2) Kultur/frivillighet 
 
 
3) Kultur/frivillighet 
 
 
4) Kultur 
 
 
5) Kultur 

 
 
1) 01.05.2017 
 
 
2) 01.06.2017 
 
 
3) 01.04.2018 
 
 
4) 01.08.2017 
 
 
5) 01.01.2018 

 
 
1) Nei 
 
 
2) Nei 
 
 
3) Nei 
 
 
4) Nei 
 
 
5) Nei 

Sistranda – Samlinga 
«Frøya gjennom 
tidene» 

Utstillinga står i kjelleren i rådhuset. Samlinga åpna i 
1989, etter arbeid utført av ansatte, frivillige og 
kystmuseet på Hitra. Utstillinga har de siste åra vært 
ubetjent. 
 
1) Det må gjøres en vurdering om hva som mangler for at 
den er komplett. 
 
2) Bestanddeler som er lånt er spurt om gjenlevering. 
 
3) Utstillinga flyttes til bedre egna lokaler, og stilles ut 
permanent i nothenget. 
  

 
 
 
 
 
1) Kultur/frivillighet 
 
 
2) Kultur 
 
3) Kultur 
 

 
 
 
 
 
1) 01.10.2017 
 
 
2) 01.10.2017 
 
3) Innen 2020 

 
 
 
 
 
1) Nei 
 
 
2) Nei 
 
3) Nei 

x 

Steinalderfunn  
på Frøya 

Det finnes utallige steinalderfunn i øyregionen.  
1) Kommunens ansvar er å se til at stedene merkes av i 
kulturminneregisteret, og ivaretas i henhold til regelverk 
og retningslinjer. 
 

 
1) Kultur 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1) Nei 
 
 
 

x 



2) Kulturstien «Steinalderløypa» er under arbeid for å 
tilrettelegge for ferdsel, for mennesker med nedsatt 
bevegelighet. Området er under regulering.  

2) Teknisk 2) 01.01.2018 2) Nei 

Hallaren  
Bygdekvernbruk 

Støttespiller for de private eierne. Formidler informasjon 
om råd og veiledning omkring ivaretakelsen.  

Privat  Nei 

x 

Halten 
Fiskevær 

Styret i stiftelsen er forbeholdt et politisk valgt medlem. 
Dette opprettholdes. 
 

Privat stiftelse  Ja 

x 

Kirker/kapell I budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsprogram, 
ble det det fremmet bestilling på sak som gir et helhetlig 
bilde av kapeller og kirkebygg i kommunen, og der ber en 
vurdere hvilke utgifter som man må forvente på det 
enkelte bygg fremover. 

Økonomisjef/ kirken  Ja 

x 

Gravsted/gravhauger Sørge for at stedene merkes av i kulturminneregisteret, 
og ivaretas i henhold til regelverk og retningslinjer. 

Kultur  Nei 

x 

Formidling - spel  
Administreres fra Frøya kulturhus. 
 

 
Kultur/frivillighet 

  
Ja x 

Frøya Folkepark Opprettholde kontakt med Vardehaugen AS i forhold til 
videre planlegging av museumsbygg og utvikling av Frøya 
folkepark 

Kultur  Nei 

x 
Kompetanseheving Opprette god dialog med fylkeskommunen og 

riksantikvaren i forhold til råd og veiledning, og 
samarbeid. 

Kultur  Nei 

x 
Administrasjon Opprette 50 prosent fast stilling som rådgiver for 

kulturvern, -minner og formidling. 
VL Kultur 01.01.2018 Ja. 

Bud.prosessen X 
Administrasjons- 
senter 

Samlokalisere arbeidet med kulturvern, -minner og 
formidling med administrasjonsenheten i Frøya kulturhus 

VL Kultur/DL Frøya 
kulturhus 

01.08.2017 Nei 

X 
 

 



 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 17/742    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

UTVIKLING AV REISELIVET - TINDVED KULTURHAGE I ET TETT 

SAMARBEID MED «ODA FRA HAVET"  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya formannskap ser på tiltaket som positivt og det anbefales å støtte prosjektet med kr 

35.000,- under forutsetning av at KystNorge knyttes til prosjektet. 

 

Det oppfordres også til at man ser på muligheten for å få «Titran-spelet» med i prosjektet.  

  

Beløpet foreslås tatt fra reserverte tilleggsbevillinger. Saldo på reserverte tilleggsbevilgninger 

inkludert forslag til vedtak er kr. 296 853,-  

Vedlegg: 

Søknad fra Tindved Kulturhage 

 

Saksopplysninger:   

Tindved Kulturhage samler og utvikler kreative næringer i Trøndelag. Deres hovedmål er å 

bidra til etablering og positiv utvikling for bedrifter innen kunst, kultur og andre former for 

kreativ virksomhet.  

Marte Hallem og Tindved Kulturhage har et tett samarbeid med «Oda fra Havet». De ønsker 

å utvikle samarbeidet ytterligere. De søkte om kr 50.000,- fra  regionalt Næringsfond for 

Levanger og Verdal og har fått innvilget 35.000 til prosjektet under forutsetning at Frøya 

kommune tildeler det samme beløpet.  

Marte Hallem har skrevet teaterstykket «Oda fra havet», det er basert på triologien «Folket i 

Spåhålet» av Vidar Oskarson.  

I sin søknad skriver de følgende: 

Tindved Kulturhage AS søker med dette om støtte på kr.35.000.- til et forstudie knyttet til 
å utvikle et nettverk som skal skape og profilere reiselivsopplevelser knyttet til 
spelproduksjoner i Trøndelag. Frøya kommune med friluftsteateret Oda fra havet blir pilot 
for forprosjektet. Prosjektet har flere mål: 
 
 Utvikle et bedre samarbeid mellom reiselivsnæring og kulturnæring 
 Utvikle flere og bedre opplevelser(aktiviteter og bespisning mm) som 

spelpublikumet kan være med på. 
 

 Legge grunnlaget for ny forretningsdrift knyttet til det nye nettverket som 
etableres.  



 Bedre grunnlaget for eksisterende forretningsdrift knyttet til kultur og reiseliv 
Utvikle et godt samarbeid mellom kultur- og reiselivsbedrifter i Verdal/Innherred 
og på Frøya/trøndelagskysten. 
 

Regionalt næringsfond i Verdal og Levanger har allerede gitt 35 000 kroner til 
forprosjektet. 
Denne støtten forutsetter av Frøya kommune er med på laget med samme sum.  
 

Bakgrunn: 
Det siste tiåret har det blitt satt opp omkring 50 spel i Trøndelag. Hvert år besøker 
titusenvis av mennesker ulike trønderske utendørsscener, og i stadig større grad etter-
spør publikum tilleggsopplevelser når de besøker spelene: Foredrag, omvisninger, ut-
flukter, naturopplevelser – folk vil ikke bare gå i teateret, de vil oppleve mer! 
 

Forretningsidé 
Disse tilleggsopplevelsene har spel-Norge og distriktene i Trøndelag vært altfor dårlig til å 
skape fram til nå. Vår gruppe ønsker å bidra til utviklingen av flere opplevelsestilbud og 
opplevelsespakker basert på gruppas erfaringer omkring hva publikum etterspør. Disse 
tilbudene skal utvikles i nær kontakt med lokalsamfunnene og reise- og kulturnæring på 
de ulike stedene. Opplevelsene skal siden formidles og selges via siden 
www.spelopplevelser.no. Eierskapet for dette nettstedet vil avklares i løpet av prosessen. 
Marte Hallem har hatt ideen til det, men ønsker å invitere flere inn i felles eierskap. 
 

Store muligheter for vekst 
For at spelene i seg selv skal kunne utvikle seg videre både næringsmessig og kunstnerisk, 
er det en forutsetning at reiselivsnæringen og andre viktige tilgrensende næringer, er med 
på å se utviklingspotensial og bidrar til å skape omkringliggende tilbud. Store 
kulturhendelser krever et omland som er i stand til å ta imot mye folk og gi disse det de 
trenger for at de skal reise hjem med gode opplevelser. Spisesteder må fungere, 
overnattingsplasser like så, fergene må gå ofte nok og til gode tidspunkt, og busselskap må 
arrangere pakketurer slik at folk kommer seg dit. I tillegg er det uante muligheter for 
utvikling av opplevelsesnæring i tilknytning til spelene: Krabbefiske for barnefamilier, 
diverse utflukter, pakketilbud på mat/servering/underholdning, historiske foredrag mm. 

 
Oda fra havet som pilot 
Behovet for gode tilbud i lokalsamfunnene ser vi meget godt i Malm i Nord-Trøndelag og 
Mausund i Sør-Trøndelag akkurat nå. ”Eplene i Messehagen” og ”Oda fra Havet” er to 
viktige spel i Trøndelag som per dags dato er i god utvikling, og som har fått gode 
anmeldelser fra lokal, regional og nasjonal presse. Ved begge steder finnes nå et stort 
potensial for videre vekst for både spelene i seg selv og reiselivslæringen omkring, men da 
kreves det at noen jobber systematisk for å skape og utvikle nye opplevelsestilbud. Det er 
kulturnæringsaktører med tilhørighet i Verdal som har skapt disse to spelene, og som 
fremdeles sørger for at de drives videre. Evy Kasseth Røsten fra Malm/Verdal/Oslo er 
idéhaver til Eplene i Messehagen, og skuespiller på scenen, mens Marte Hallem fra Verdal 
hadde ideen til Oda fra havet, og har også skrevet manus og musikk. Evy Kasseth Røsten 
er en del av selskapet EPO Haga, mens Marte Hallem er en del av Scene Midt AS. Arnstein 
Langåssve er også en del av Scene Midt, og har hatt kunstnerisk ledelse på Oda fra havet 
de to siste årene. Paul Ottar Haga fra EPO Haga har hatt kunstnerisk ledelse på Eplene i 



Messahagen i to år. Det er disse to selskapene som i samspill med lokale ildseler og 
næringsliv på de to spelstedene, ønsker å bidra i utviklingen av flere opplevelsestilbud 
og formidlingen av disse. Malm kommune har kommet litt kortere i prosessen enn 
aktørene fra Mausund og Frøya kommune, og Frøya velges derfor som første pilot som 
skal testes.  
 

Prosjektgruppe 
Ei prosjektgruppe med folk tilknyttet kulturnæringsmiljøet på Innherred og på Frøya 
er nå etablert. Piloten skal teste ut et samarbeid mellom kultur- og reiselivsaktører på 
disse to stedene. Gruppa er i dialog med Trøndelag Reiseliv og Visit Innherred om å 
være kompetansepartner og nettverksbygger sammen med oss i prosjektet. De har 
begge takket ja til det. I tillegg vil vi koble på Kystnorge, som kan bidra med både 
kompetanse og nettverk. 
Gruppa skal nå arbeide for å få i gang ulike opplevelsespakker tilknyttet til Oda fra 
havet. Kystnorge har også signalisert at de er positive til å være med. Opplevelsene som 
skapes, vil trekke folk fra Innherred og Trondheim ut til øyregionen, og samarbeidet 
mellom regionene vil styrkes. 

 

 

Vurdering: 

Regjeringens nasjonale strategi for reiseliv Destinasjon Norge setter søkelyset på at 

reiselivsnæringen må dreies fra enkeltstående tradisjonelle reiselivsprodukter til et samarbeid 

om helhetlige opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter, i 

tillegg til transport og overnatting. Visjonen er at man  gjennom å tilby verdifulle opplevelser 

skal skape verdier for de besøkende, bedriften, de ansatte, lokalsamfunnet, og Norges 

verdiskaping. Det krever at innsatsen i reiselivspolitikken spisses. Strategien mener at dette 

skal bidra til økt verdiskaping innenfor reiseliv i Norge. 

 

Frøya kommune har både gjennom Strategisk Næringsplan og Kulturplan fokus på en 

utvikling av reiselivet, spesielt i øyrekken og at kultur skal være et sentralt element i denne 

utviklingen.  Det nevnes også at man skal ha en tettere dialog og samhandling mellom 

reiselivsdestinasjonene og reiselivsaktørene i Trondheim og på Kysten. Samspillet mellom 

frivillighet og næringsliv skal styrkes, det samme skal koblingen mellom kultur og næring. Det 

er også i Swot-analysen satt som en mulighet videreutvikling av reiselivet og at øyrekka skal 

være et satsningsområde i forhold til dette.  

 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har i sin   «Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i 

Trøndelag mot 2020» sagt at en av fire hovedutfordringer for Trøndersk reiseliv fram mot 

2020 er at man ikke har helhetsprodukter som ivaretar kundenes behov.  Trøndelag har 

mange gode enkeltstående produkter, men det er fremdeles en utfordring å få fram gode 

helhetlige markedsorietnerte produkter og reiselivsopplevelser hvor tilbud fra ulike 

leverandører settes inn i et felles produktkonsept. De understreker også til at det i  de 

nasjonale reiselivsstrategiene tas frem  at ”reiselivsnæringen må ta steget fra å produsere 

tradisjonelle reiselivsprodukter til å samarbeide om å skape helhetlige opplevelsesprodukter 

som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter, i tillegg til transport og 

overnatting”. 

 



Søknaden fra Tindved Kulturhage faller derfor innenfor det som Frøya kommune har nedfelt i 

sitt planverk, samt at det også ligger innenfor både Sør-Trøndelags strategier for utvikling av 

reiselivsnæringen og Regjeringens Nasjonale strategi for reiseliv – Destinasjon Norge. 

 

Gjennom Marin samarbeidsavtale mellom Frøya, Trondheim og Hitra kommuner er utvikling 

av samarbeidet mellom reiselivsdestinasjonene definert som en av aktivitetene som skal bidra 

til å styrke omdømmet og markedsføre regionen. Visit Trondheim og KystNorge fikk i møte 

med Frøya kommune v/Rådgiver Næring og Frøya Næringsforeining 3. oktober 2016 i 

oppgave å utarbeide forslag til tiltak som kan presenteres for et felles formannskapsmøte i mai 

2017. De har utarbeidet en god del forslag til tiltak, deriblant å utvikle og tilby 

konseptualiserte opplevelsespakker som kombinerer byopplevelser med kystkultur. På 

bakgrunn av dette er det naturlig for Frøya kommune at et slikt spel-prosjekt knytter 

samarbeid med KystNorge, og etter å ha tatt dette opp med søkeren har de arbeidet 

KystNorge inn i sine planer, og de skal være en kompetansepartner og nettverksbygger i 

prosjektet på lik linje med Trøndelag Reiseliv og Visit Innherred.  

 

Et annet aspekt vi må ta med i vurderingen er kommunens eget spel, «Titranspelet», som nå 

skal inn i en handlingsplan. Dette spelet har et annet utgangspunkt enn det dette prosjektet  

legger opp til, da det i «Titranspelet» i utgangspunktet er kulturen og ikke kulturnæringen 

som er hovedfokuset.  

 

«Oda fra havet» har fått midler fra både kommunen og næringsliv tidligere, disse har vært 

direkte knyttet til «Oda-spelet – altså kulturen. Å få «Oda fra havet» med inn i et slikt 

samarbeid vil berike spelet og næringslivet i øyrekken gjennom at det forventes mer besøk, 

dette kan gi ringvirkninger på lang sikt og løfte turistnæringen i kommunen – da spesielt 

øyrekken. Kanskje kan man få knyttet på «Titran-spelet» også når handlingsplanen er ferdig. 

 

Tiltaket ses på som positivt og det anbefales å støtte prosjektet med kr 35.000,- under 

forutsetning av at KystNorge knyttes til prosjektet, samt at man etter hvert ser på muligheten 

for å se «Titran-spelet» i sammenheng med det etter hvert. Beløpet foreslås tatt fra reserverte 

tilleggsbevillinger. 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

Pr 21.02.17: 391.853,- 

 

 

 

 



 

Frøya kommune       
v/Hjørdis Årvik Smalø 
Postboks 152, 7261 Sistranda 
 
 
 
 

Vår ref. Deres ref. Prosjekt Dato 
Leif T Nilsen Hjørdis Årvik Smalø Forstudie 24.02.2017 

 
Søknad om prosjektmidler til forstudie: 

SPELOPPLEVELSER TRØNDELAG 
 

 
 

Tindved Kulturhage AS søker med dette om støtte på kr.35.000.- til et forstudie knyttet til å 
utvikle et nettverk som skal skape og profilere reiselivsopplevelser knyttet til spelproduksjoner i 
Trøndelag. Frøya kommune med friluftsteateret Oda fra havet blir pilot for forprosjektet. 
Prosjektet har flere mål: 
- Utvikle et bedre samarbeid mellom reiselivsnæring og kulturnæring 
- Utvikle flere og bedre opplevelser(aktiviteter og bespisning mm) som spelpublikumet kan 
være med på. 
- Legge grunnlaget for ny forretningsdrift knyttet til det nye nettverket som etableres.  
- Bedre grunnlaget for eksisterende forretningsdrift knyttet til kultur og reiseliv 
- Utvikle et godt samarbeid mellom kultur- og reiselivsbedrifter i Verdal/Innherred og på 
Frøya/trøndelagskysten. 
 



 

Regionalt næringsfond i Verdal og Levanger har allerede gitt 35 000 kroner til forprosjektet. 
Denne støtten forutsetter av Frøya kommune er med på laget med samme sum.  
 

Bakgrunn: 
Det siste tiåret har det blitt satt opp omkring 50 spel i Trøndelag. Hvert år besøker titusenvis 
av mennesker ulike trønderske utendørsscener, og i stadig større grad etterspør publikum 
tilleggsopplevelser når de besøker spelene: Foredrag, omvisninger, utflukter, 
naturopplevelser – folk vil ikke bare gå i teateret, de vil oppleve mer! 
 

Forretningsidé 

Disse tilleggsopplevelsene har spel-Norge og distriktene i Trøndelag vært altfor dårlig til å 
skape fram til nå. Vår gruppe ønsker å bidra til utviklingen av flere opplevelsestilbud og 
opplevelsespakker basert på gruppas erfaringer omkring hva publikum etterspør. Disse 
tilbudene skal utvikles i nær kontakt med lokalsamfunnene og reise- og kulturnæring på de 
ulike stedene. Opplevelsene skal siden formidles og selges via siden www.spelopplevelser.no.  
Eierskapet for dette nettstedet vil avklares i løpet av prosessen. Marte Hallem har hatt ideen 
til det, men ønsker å invitere flere inn i felles eierskap. 
 

Store muligheter for vekst 

For at spelene i seg selv skal kunne utvikle seg videre både næringsmessig og kunstnerisk, er 
det en forutsetning at reiselivsnæringen og andre viktige tilgrensende næringer, er med på å 
se utviklingspotensial og bidrar til å skape omkringliggende tilbud. Store kulturhendelser 
krever et omland som er i stand til å ta imot mye folk og gi disse det de trenger for at de skal 
reise hjem med gode opplevelser. Spisesteder må fungere, overnattingsplasser like så, 
fergene må gå ofte nok og til gode tidspunkt, og busselskap må arrangere pakketurer slik at 
folk kommer seg dit. I tillegg er det uante muligheter for utvikling av opplevelsesnæring i 
tilknytning til spelene: Krabbefiske for barnefamilier, diverse utflukter, pakketilbud på 
mat/servering/underholdning, historiske foredrag mm. 

 
Oda fra havet som pilot 

Behovet for gode tilbud i lokalsamfunnene ser vi meget godt i Malm i Nord-Trøndelag og 
Mausund i Sør-Trøndelag akkurat nå. ”Eplene i Messehagen” og ”Oda fra Havet” er to viktige 
spel i Trøndelag som per dags dato er i god utvikling, og som har fått gode anmeldelser fra 
lokal, regional og nasjonal presse. Ved begge steder finnes nå et stort potensial for videre 
vekst for både spelene i seg selv og reiselivslæringen omkring, men da kreves det at noen 
jobber systematisk for å skape og utvikle nye opplevelsestilbud. Det er kulturnæringsaktører 
med tilhørighet i Verdal som har skapt disse to spelene, og som fremdeles sørger for at de 
drives videre. Evy Kasseth Røsten fra Malm/Verdal/Oslo er idéhaver til Eplene i Messehagen, 
og skuespiller på scenen, mens Marte Hallem fra Verdal hadde ideen til Oda fra havet, og har 
også skrevet manus og musikk. Evy Kasseth Røsten er en del av selskapet EPO Haga, mens 
Marte Hallem er en del av Scene Midt AS. Arnstein Langåssve er også en del av Scene Midt, og 
har hatt kunstnerisk ledelse på Oda fra havet de to siste årene. Paul Ottar Haga fra EPO Haga 
har hatt kunstnerisk ledelse på Eplene i Messahagen i to år. Det er disse to selskapene som i 
samspill med lokale ildseler og næringsliv på de to spelstedene, ønsker å bidra i utviklingen av 



 

flere opplevelsestilbud og formidlingen av disse. Malm kommune har kommet litt kortere i 
prosessen enn aktørene fra Mausund og Frøya kommune, og Frøya velges derfor som første 
pilot som skal testes.  
 

Prosjektgruppe 

Ei prosjektgruppe med folk tilknyttet kulturnæringsmiljøet på Innherred og på Frøya er nå 
etablert. Piloten skal teste ut et samarbeid mellom kultur- og reiselivsaktører på disse to 
stedene. Gruppa er i dialog med Trøndelag Reiseliv og Visit Innherred om å være 
kompetansepartner og nettverksbygger sammen med oss i prosjektet. De har begge takket ja 
til det. I tillegg vil vi koble på Kystnorge, som kan bidra med både kompetanse og nettverk. 
Gruppa skal nå arbeide for å få i gang ulike opplevelsespakker tilknyttet til Oda fra havet. 
Kystnorge har også signalisert at de er positive til å være med. Opplevelsene som skapes, vil 
trekke folk fra Innherred og Trondheim ut til øyregionen, og samarbeidet mellom regionene 
vil styrkes. 
 

Organisering 
Vi organiserer oss i styringsgruppe og arbeidsgruppe. Styringsgruppa består av følgende 
personer: Arnstein Langåssve(Scene Midt), Evy Kasseth Røsten (EPO Haga), Vidar Oskarson 
Oda fra havet), John Arne Moen (Ut i havet/Mausund), samt to lokale representanter fra 
Malm. 
 
Så involverer vi også flere lokale firma fra kultur/reiselivsnæring i ei arbeidsgruppe.  
 
Fra lokalt næringsliv Frøya: 
Kjeila Kro (Mausund) 
Hotell Frøya (Frøya) 
Ansnes Brygger (Hitra/Frøya) 
 
Vi kommer til å ha et møte på Frøya i nær framtid der vi går ut bredt med invitasjon, og håper 
å få med flere personer i arbeidsgruppa etter det.  
 
Fra Innherred er følgende med i arbeidsgruppa per dags dato:  
Aud Lien Sellæg, Kultar AS 
Håvard Selnes, Håvard Selnes Buss og Taxi.  
Wow Medialab 
Haga Kreativ v/Erlend Haga 
 
Tindved Kulturhage er ansvarlig for prosjektledelsen. 
 
Budsjett forprosjekt: 
 
Hva Ant Pr Sum 

Prosjektledelse Tindved 75 400 40 000 



 

Eget arbeid fra aktørene til utvikling av 
samarbeidsmodeller, konsept og grunnlag for 
selskapsdannelser.  500 400 200 000 

Reise- og møtekostnader     30 000 

Sum     270 000 
        
Finansiering       

Regionalt Næringsfond   35 000 

Kommunalt næringsfond Frøya   35 000 

Egeninnsats    200 000 

SUM     270 000 
        
Totalt       

Utgifter     -270 000 

Finansiering     270 000 

Resultat                 0 
        

* Dette er et rammebudsjett. Det tas forbehold om at dette kan endre seg internt mellom postene. 
 
Ta kontakt hvis noe er uklart. Vi håper på en positiv behandling av vår søknad. 
Med vennlig hilsen 
Leif Terje Nilsen 
Daglig leder Tindved kulturhage 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/690    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/691    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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