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Vida Zubaite-Bekken 
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Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssak 163/12 ble enstemmig godkjent. 

2. Repr. Eli Ann Karlsen og Vibeke Franck Sehm fikk innvilget epermisjon fra kl. 16.00 under behandling av 

sak 152/14.  

3. Repr. Gustav Gjevik fra Ap tiltrådte møte fra kl. 16.00. 

4. Repr. Edvin Paulsen fikk innvilget permisjon fra kl. 19.30 før behandling av sak 154/14. 
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150/14  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.11.14  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 27.11.14 godkjennes som framlagt med endringer. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling: 
 

Sak 139/14:  10 stemte for rådmannens forslag må være med i full tekst. 

Sak 145/14 Skjønsmidler: Rådmannens forslag falt enstemmig. Skal stå formannskapets innstilling falt 

enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 27.11.14 godkjennes som framlagt. 

 

  

151/14  

MØTEOFFENTLIGHET I FRØYA KOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar saken fra kontrollutvalget til orientering og ber rådmannen sikre forsvarlig 

saksbehandling i forbindelse med lukking av møtene i de folkevalgte organene. 

 

Enstemmig. 

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar saken fra kontrollutvalget til orientering og ber rådmannen sikre forsvarlig saksbehandling i 

forbindelse med lukking av møtene i de folkevalgte organene. 

 

Enstemmig. 

 

  

152/14  

BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018  

 

 

Vedtak: 

 

1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2015 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas 

som budsjett for 2015 for alle rammeområder.  

 

1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og 

finansieringsplan for 2015. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår 

og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor 

tidligere vedtatt nedbetalingstid.  

 

1.3 Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2015. 

 

1.4 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan med handlingsprogram  

2015 – 2018. 
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1.5 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er 

nødvendig.  

 

1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen 

med tilhørende pålagte vedlegg.  

 

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.  

 

1.8 Investeringsbudsjett  

Foreslåtte investeringstiltak som foreløpig er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018, 

fremstilles her som foreslått fra virksomhetene: 

 

Investeringsbudsjett 2015-2018 

 

---- ---- 

År - 2015 2016 2017 2018 

- 

Sum investeringer fra nye tiltak 

 71 367 000 

 

50 070 000 17 100 000 13 100 000 

Sum bruk av driftsmidler  -5 493 400 -5 714 000 -2 320 000 -1 520 000 

Sum lån  -65 873 600 -44 356 000 -14 780 000 -11 580 000 

Sum renter og avdrag  486 388 2 423 144 3 629 784 4 173 236 

Netto driftskonsekvenser  486388 2 423 144 3 629 784 4 173 236 

- 

Valgte tiltak 

- 

Usorterte tiltak 

 71 367 000 

 

50 070 000 17 100 000 13 100 000 

    Adresseprosjektet  220 000 220 000 0 0 

    Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)  250 000 250 000 0 0 

    Asfaltering kommunale veier  0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    Automatisk ringeanlegg Sula kapell  147 000 0 0 0 

    Avløpsutbygging  2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

    Brannvarslingsanlegg - kommunehuset  500 000 0 0 0 

    Bygging av vei Midtsian - Yttersian  0 0 3 000 000 0 

    Bygging av utleieboliger  5 000 000 0 0 0 

    Dyrøy boligfelt  2 000 000 0 0 0 

    Forprosjekt - Museum  200 000 0 0 0 

    Froan kapell - utsatt vedlikehold  100 000 0 0 0 

    Handikaptilpasning Hallaren kirke   

    (innvendig og utvendig) 

 142 000 0 0 0 

    Hålahauan boligfelt  4 900 000 0 0 0 
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    Infrastruktur - Blått kompetansesenter  1 000 000 0 0 0 

    Investeringer IKT  2 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    Kombinert tankvogn brann/vannverk  0 0 1 000 000 0 

    Kulvert Veisan  100 000 0 0 0 

    Kummer, høydebasseng og ledningsnett  2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

    Kvalitetsheving DEK  250 000 0 0 0 

    Liggekai Sistranda  1 000 000 21 500 000 0 0 

    Miljøgata - flytting av vannledning og  

    kummer 

 2 000 000 0 0 0 

    Nordhammarvik gravplass  200 000 0 0 0 

    Ny brannbil - restfinansiering ihht. KST   

    vedtak 

 750 000 0 0 0 

    Ny brannbil Nordskag - fremskutt enhet  1 000 000 0 0 0 

    Ny mindre traktor  500 000 0 0 0 

    Ny vannledning:   Nordhammervika-  

    Hamarvik-Skarpneset-Nordskag 

 10 000 000 10 000 000 0 0 

    Nye senger sykehjemmet  100 000 100 000 100 000 100 000 

    Nytt høydebasseng - Bergheia  6 000 000 6 000 000 0 0 

    Nytt høydebasseng - Bremnestuva  8 000 000 0 0 0 

    Oppgradering av sentrumsområde   

    Sistranda 

 1 000 000 0 0 0 

    Opprydding kommunale    

    avløpsledninger/overvannsproblemer 

 5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    Planlegging universell utforming Titran   

    og Sula kapell 

  

218 000 

 

0 

 

0 

 

0 

    Påkostninger kommunale bygg i henhold   

    til vedlikeholdsplanen 

 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

    Rammeplan avløp  500 000 0 0 0 

    Sak/arkivsystem  200 000 0 0 0 

    Sanering av avløp Mausund (Måøyholet)  2 000 000 0 0 0 

    Tilrettelegging - Trygdebolig på Hamarvik  300 000 0 0 0 

    Tilskudd brannutstyr - Bogøya   140 000 0 0 0 

    Trafikksikkerhetstiltak  500 000 500 000 500 000 500 000 

    Utbedring av kommunale kaier  0 0 1 000 000 1 000 000 

    Utbedring tak Sletta kirke  150 000 0 0 0 

    Utbedringer av kaier i øyrekka -   

    kommunal andel (restbevilgning) 

 2 000 000 0 0 0 

    Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2  4 000 000 0 0 0 
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1.9 Skattevedtak 2015 

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven § 2 og 3. I medhold av 

eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt 

anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.  

 

1.10 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2015 til kr. 133.538.000 i              

henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg 

forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet. 

 

VERBAL DEL: 

   

Rammeområde folkevalgte: 

Kommunestyremøter avvikles fortsatt på dagtid for å ivareta småbarnsforeldre og representanter fra 

øyrekka.  

    

Rammeområdet rådmann: 

Etableringslån for yngre fiskere: 

Rådmann bes fremme en sak hvor det legges kriterier/ betingelser for å hjelpe yngre fiskere til å komme i 

gang som yrkesfisker.  

 

Tidlig Innsats: 

Midler til tidlig innsats legges inn for 2015 og i langtidsperioden. Det presiseres at midlene skal brukes i 

direkte tjenesteproduksjon slik at tilbudet styrkes på de enkelte enheter der ungene oppholder seg. 

 

100 000 til morgendagens tjenester tas ut. Rådmannen kjører selv prosessen gjennom sitt lederteam/ 

lederforum. 

 

Frøyapakken opprettholdes i sin helhet. Tilbakemeldinger fra administrasjonen tilsier at dette er et godt 

rekrutteringstiltak for Frøya kommune.  

 

Overføringer til næringslivet opprettholdes med kr 275 000, dvs økt bevilgning på kr 125000.  

 

Sommerjobb for ungdom videreføres med kr 150000. Vi forutsetter med dette at næringslivet bidrar med 

tilsvarende midler som kommunen slik at ordningen ikke reduseres. Administrasjonen går i dialog med 

Næringsforumet ad denne saken. 

 

IKT: 

Ber om at det utarbeides en plan for rullering av pc i hver virksomhet. Ber også om at rådmann vurdere 

hva som er lønnsomt av leasing og innkjøp av pcèr.  

 

Næring: 

Ber administrasjonen komme tilbake med sak når erverv av grunn på Skarpneset er aktuelt. 

Vi ber om at administrasjonen kartlegger potensielle næringsområder som ikke er sjønære. 

En plan for nye næringsarealer utredes.  

 

Et prosjekt for å sikre vekst og utvikling for Øyrekka prioriteres i hele planperioden. Rådmannen bes 

legge fram en sak for politisk behandling.  

Det er søkt om skjønnsmidler til prosjekt øyrekka. Frøya kommune har fått 300.000,- til prosjektet. Det 

legges ikke inn ekstra midler til prosjekt øyrekka. Det forutsettes at Frøya kommunes andel av prosjektet 

dekkes opp gjennom videreføring av stillingen som næringskonsulenten.  

 

Situasjonen rundt mobil og bredbåndsdekning utredes for å bedre forholdene.  

 

Boligpolitikk: 

Viser til sak behandlet i formannskapet. Det er viktig med en god og rullerende boligpolitikk, noe denne 

saken synliggjør. Vi har lagt inn 5 mill i investeringsbudsjettet.  

  

Grendalagene: 

100 000 avsettes til tiltak grendalagene. 

Vi er opptatt av å forskjønne sentrumet vårt og satser stort på det, men vi er også opptatt av grendene og 

den formidable jobben de gjør gjennom dugnadsarbeid.  
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Frøya er i ferd med å bli mer og mer attraktiv for folk flest og for turister. I den forbindelse ønsker vi at 

rådmann henvender seg til grendene for å lage en rasteplass e.l gjerne en benk og raskdunk. Vi bevilger 

10.000,- til grender som ønsker å etablere og holde i orden en rasteplass.   

  

Lærlinger: 

Lærlingeordningen opptrappes som planlagt fra 6 til 9 lærlinger, 490 000 legges inn i langtidsperioden. 

Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til læringer i Frøya kommune. 

Læringer innenfor pleie og omsorg skal ha spesielt fokus. Vi ser dette som en strategisk satsing med tanke 

på å rekruttere kompetent arbeidskraft fremover i tid. 

Praksisen med at andre års læringer går på toppen av bemanningen endres, slik at de i større grad enn 

tidligere tas inn i ordinær bemanning.  

    

Rammeområdet Oppvekst: 

 

Virksomhetsleder Nordskaget: 168 000 legges inn. Nordskag oppvekstsenter: Ber om at det lyses ut etter 

virksomhetsleder omgående og ansettes senest innen 01.04.15.  

 

Sommer SFO videreføres i 2015, 80.000,-. Rådmannen må så snart som mulig informere alle 

oppveksentre/ skoler om dette tilbudet som skal legges til Sistranda skole. Dette tilbudet skal også gjelde 

barn som normalt ikke har SFO Evalueres høsten 2015.  

 

Det er en kjennsgjerning av vi bruker mye driftsmidler til vedlikehold av skoler p.g.a hærverk. Rådmann 

bes sette igang et prosjektet som går ut på at deler av vedlikeholdsmidlene fordeles til klassene etter 

hvordan de klarer å holde klasserom og oppholdsrom i orden og fri for hærverk.  

 

Rådmannen har sendt inn søknad om skjønnsmidler til barn og unge som skal gå til analysearbeid. Det 

ble innvilget 300 000 fra fylkesmannen. Den kommunale egenandelen tas fra rådmannen budsjett. Det 

presiseres at midler tidlig innsats ikke skal inngå i dette prosjektet.  

 

Norskundervisning fremmedspråklige arbeidsinnvandrer, 50 000 legges inn.  

 

Rammeområdet Helse og velferd: 

 

Pleie og omsorg: 

Skjærgårdssykepleier legges inn som et prosjekt over tre år. Bevilgning 2015; 1.1 mill. Videreføres i 2016 

og 2017. Skjærgårdssykepleier er et viktig tiltak for å gi et helhetlig tilbud til befolkningen spesielt 

i øyrekka, men også generelt i Frøya. Dette igangsettes som et prosjekt over 3 år. Midler legges inn også i 

2016 og 2017.  

       

Rammeområde familie og helse: 

40 % stilling ved dagsenter for demente legges inn, 190 000. 

Tilbudet dagsenter for demente utvides med en dag, dvs at tilbudet gis tre dager i uka. Dette anser vi som 

et viktig tiltak for å gi denne gruppa muligheten til å bo i eget hjem så lenge som mulig.  

 

Kompetanseheving innenfor PLO stipulert til 200 000 bør kunne gjennomføres innenfor vedtatt budsjett 

for rammeområdet. 

 

Rammeområde næring og kultur: 

 

Helhetlig idrettspark:  

Satsningen på helhetlig idrettspark er viktig for alle aldersgrupper. Spesielt i lys av å ta vare på 

folkehelsa vår. Vi ber om at rådmann får fremmet en søknad innen søknadsfristen på spillemidler. 

Fremdrift og finansiering i forhold til prosjektet er ikke kommer så langt at bevilgninger foreløpig er 

aktuelt å ta inn.  

  

Rammeområdet teknisk: 

 

Kommunestyret ber rådmann kartlegge hvor mange containere som må utplasseres i øyrekka til 

miljøavfall jfr Emma Årvik`s innspill til kommunestyret. Rådmann bes gå til næringslivet slik at dette blir 

et spleiselag. Containerne utplasseres til påsken 2015. Saken legges fram til politisk behandling.  
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Det bevilges inntil kr 100.000,- til kjøkkeninnredning i fellesstuene for omsorgsboligene i Beinskardet. 

Tiltaket finansieres ved reduksjon i overføring til fond.  

 

Teknisk 

Økte gebyrinntekter teknisk:  

Bygg 200 000.  

Kart 300 000 

Inntekt rentekompensasjon salg Beinskaret 500 000 

  

Øvrig inndekning:  

Midler til inndekning av prosjekt skjærgårdssykepleier og grendalagene tas fra fond.  

Til sammen 1,2 mill,-. 

 

Generelle innsparinger: 

Reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med 100 000 

Reduksjon av konsulenttjenester 217 000 

 

Votering: 

Hele budsjettet: Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 11.12.14: 

 

Endringer i Formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
1.8  Investeringsbudsjett  

Foreslåtte investeringstiltak som foreløpig er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018, 

fremstilles her som foreslått fra virksomhetene: 

 

Investeringsbudsjett 2015-2018 

 

---- ---- 

År - 2015 2016 2017 2018 

- 

Sum investeringer fra nye tiltak 

 66 649 000 

 

50 070 000 17 100 000 13 100 000 

Sum bruk av driftsmidler  -4 529 800 -5 714 000 -2 320 000 -1 520 000 

Sum lån  -62 119 200 -44 356 000 -14 780 000 -11 580 000 

Sum renter og avdrag  760 648 3 568 966 5 156 641 5 738 230 

Netto driftskonsekvenser  760 648 3 568 966 5 156 641 5 738 230 

- 

Valgte tiltak 

    Hålahauan boligfelt  4 900 000 0 0 0 

    Parkeringsplass ved Titran kapell  0 0 0 0 

    Parkeringsplass ved Vågan gravplass  0 0 0 0 

   Kulvert Veisan  100 000    

    Planlegging universell utforming Titran   

    og Sula kapell 

  

218 000 

0 0 0 
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1.10 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2015 til kr. 133.538.000 i              

henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg 

forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet. 

Enstemmig. 

 

VERBAL DEL: 

   

Kjøp av arkivartjenester tas ut. Overlappingen ytterligere 9 mnd inn i 2015 av to stillinger i OSK tilsier at 

oppgavene må kunne løses innenfor dagens bemanning. 

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Tidlig Innsats: 

Midler til tidlig innsats legges inn for 2015 og i langtidsperioden. Det presiseres at midlene skal brukes i direkte 

tjenesteproduksjon slik at tilbudet styrkes på de enkelte enheter der ungene oppholder seg. 

Enstemmig. 

 

100 000 til morgendagens tjenester tas ut. Rådmannen kjører selv prosessen gjennom sitt lederteam/ lederforum. 

Enstemmig. 

 

Frøyapakken opprettholdes i sin helhet. Tilbakemeldinger fra administrasjonen tilsier at dette er et godt 

rekrutteringstiltak for Frøya kommune.  

Enstemmig. 

 

Overføringer til næringslivet opprettholdes med kr 275 000, dvs økt bevilgning på kr 125000.  

Enstemmig. 

 

Sommerjobb for ungdom videreføres med kr 150000. Vi forutsetter med dette at næringslivet bidrar med 

tilsvarende midler som kommunen slik at ordningen ikke reduseres. Administrasjonen går i dialog med 

Næringsforumet ad denne saken. 

Enstemmig. 

 

Næring: 

Næringskonsulenten settes vakant hele 2015. I den forbindelse ber vi rådmann gå i dialog med Frøya 

næringsforum om oppgaver som kan flyttes dit. Det forutsettes forøvrig at oppgavene kan løses innenfor dagens 

bemanning.  

Falt enstemmig. 

 

Ber administrasjonen komme tilbake med sak når erverv av grunn på Skarpneset er aktuelt. 

Vi ber om at administrasjonen kartlegger potensielle næringsområder som ikke er sjønære. 

Enstemmig. 

 

Grendalagene: 

Vi er opptatt av å forskjønne sentrumet vårt og satser stort på det, men vi er også opptatt av grendene og den 

formidable jobben de gjør gjennom dugnadsarbeid.  

Frøya er i ferd med å bli mer og mer attraktiv for folk flest og for turister. I den forbindelse ønsker vi at rådmann 

henvender seg til grendene for å lage en rasteplass e.l gjerne en benk og raskdunk. Vi bevilger 10.000,- til 

grender som ønsker å etablere og holde i orden en rasteplass.   

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

  

Lærlinger: 

Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til læringer i Frøya kommune. 

Læringer innenfor pleie og omsorg skal ha spesielt fokus. Vi ser dette som en strategisk satsing med tanke på å 

rekruttere kompetent arbeidskraft fremover i tid.  

Falt enstemmig. 

       

Rammeområdet Oppvekst: 

Nordskag oppvekstsenter: 

Ber om at det lyses ut etter virksomhetsleder omgående og ansettes senest innen 01.04.15.  

Enstemmig. 
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Rammeområdet Helse og velferd: 

Pleie og omsorg: 

Skjærgårdssykepleier er et viktig tiltak for å gi et helhetlig tilbud til befolkningen spesielt i øyrekka, men også 

generelt i Frøya. Dette igangsettes som et prosjekt over 3 år. Midler legges inn også i 2016 og 2017.  

Enstemmig. 

       

Rammeområde familie og helse 

Tilbudet dagsenter for demente utvides med en dag, dvs at tilbudet gis tre dager i uka. Dette anser vi som et 

viktig tiltak for å gi denne gruppa muligheten til å bo i eget hjem så lenge som mulig.  

Enstemmig. 

 

Kompetanseheving innenfor PLO stipulert til 200 000 bør kunne gjennomføres innenfor vedtatt budsjett for 

rammeområdet. 

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Rammeområde næring og kultur: 

Helhetlig idrettspark:  

Satsningen på helhetlig idrettspark er viktig for alle aldersgrupper. Spesielt i lys av å ta vare på folkehelsa vår. 

Vi ber om at rådmann får fremmet en søknad innen søknadsfristen på spillemidler. Fremdrift og finansiering i 

forhold til prosjektet er ikke kommer så langt at bevilgninger foreløpig er aktuelt å ta inn.  

Vedtatt med 19 mot 1 stemme avgitt fra Sp 

 

Festivalstøtten er redusert. Vi ber om at administrasjonen går i dialog med aktuelle søkere for sikre at denne 

justeringen ikke fører til nedleggelse av noen av arrangementene.  

Falt enstemmig. 

 

Rammeområdet teknisk: 

Brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2015 og 2016, jfr tidligere vedtak i formannskapet. 

Det er lagt inn en økning på inntektssiden som vi anser som realistisk. 

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Borgelige v/ Venstre, FRP, Sp og Sv fremmet flg. forslag til endring/tillegg til 

Formannskapets innstilling: 
 
Rammeområde Rådmann: 

- Rådmannens forslag om kjøp av arkivartjenester tas ikke ut. Kr 300.000 legges inn i 2015.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

- Morgendagens tjenester kr 100.000 til ekstern gjennomgang av tjenestene helse- og omsorg  

  samt oppvekst legges inn.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

- Norskopplæring for arbeidsinnvandrere legges inn med kr 150.000 i planperioden. 

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Næring: 

- Stillingen som næringskonsulent opprettholdes, kostnad kr 520.000,- per år.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Grendalag: 

- Tilskudd til grendalag økes med kr 100.000,-  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Lærlinger: 

Antall lærlinger økes fra 6 til 9 i henhold til oppsatt plan, dvs. en økning med kr 690.000,- per år.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Oppvekst: 

- Vikarbudsjett for virksomhetene økes til kr 1 mill. 

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 
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NAV interkommunal sosialtjeneste: 

- 1 årsverk til NAV interkommunale sosiale tjenester- gjeldsrådgiving og oppfølging vanskeligstilte legges inn. 

Kostnad kr 508.000,- per år.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Pleie og omsorg: 

- Kompetanseutvikling innen pleie og omsorg settes av med kr 200.000,- i 2015.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

- Opprettholde fri egenandel trygghetsalarmer, kostnad kr 260.000,- per år.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Frivillighetssentralen: 

- Aktiviteter i driftsbudsjettet til Frivillighetssentralen økes til kr 250.000,-  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Kostnad i 2015: kr 4 mill. 

Tiltakene finansieres ved reduksjon i overføringer til fond, reduserte kapitalkostnader og effektiviseringstiltak, 

inkludert interkommunale tjenester. Rammeområdene oppvekst samt pleie og omsorg skjermes. 

Effektiviseringstiltak legges fram for politisk behandling.  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

  

Tillegg til punkt 1.8 investeringsbudsjett: 

- Erverv til grunn Skarpneset næringsområder 10 mill i 2015. 

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

- Ny brannstasjon kr 10 mill. i 2015 og kr 10 million i 2016  

Falt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

- Universell utforming av Titran og Sula kapell kr 218.000,- i 2015  

Enstemmig.  

 

Verbal del: 

Et prosjekt for å sikre vekst og utvikling for Øyrekka prioriteres i hele planperioden. Rådmannen bes legge fram 

en sak for politisk behandling.  

Enstemmig.  

  

Situasjonen rundt mobil og bredbåndsdekning utredes for å bedre forholdene.  

Enstemmig. 

  

En plan for nye næringsarealer utredes.  

Enstemmig. 

 

Ap og Høyre fremmet flg. forslag til endring/tillegg i forhold til 

Formannskapets forslag til innstilling: 
 
Lærlingeordningen opptrappes som planlagt fra 6 til 9 lærlinger, 490 000 legges inn i langtidsperioden. 

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Norskundervisning fremmedspråklige arbeidsinnvandrer, 50 000 legges inn.  

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

100 000 avsettes til tiltak grendalagene. 

Enstemmig. 

 

Oppvekst: 

Virksomhetsleder Nordskaget: 168 000 legges inn 

Sommer SFO videreføres i 2015, 80 000,-. 

Enstemmig. 

 

Familie og helse: 

40% stilling ved dagsenter for demente legges inn, 190 000. 

Enstemmig. 
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PLO 

Skjærgårdssykepleier legges inn som et prosjekt over tre år. Bevilgning 2015; 1.1 mill. Videreføres i 2016 og 

2017.  

Enstemmig. 

    

Kultur og næring 

Driftsbudsjettet til frivillighetssentralen reduseres med 50 000. 

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Teknisk 

Økte gebyrinntekter teknisk:  

Bygg 200 000.  

Kart 300 000 

Inntekt rentekompensasjon salg Beinskaret 500 000 

Enstemmig. 

 

Det bevilges inntil kr 100.000,- til kjøkkeninnredning i fellesstuene for omsorgsboligene i Beinskardet. Tiltaket 

finansieres ved reduksjon i overføring til fond.  

Enstemmig. 

  

Øvrig inndekning:  

Midler til inndekning av prosjekt skjærgårdssykepleier og grendalagene tas fra fond.Til sammen 1,2 mill,-. 

Generelle innsparinger: 

Reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med 100 000 

Reduksjon av konsulenttjenester 217 000 

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

            

Endringer Investeringsbudsjettet:   1.8 

Parkeringsplass ved Titran kapell og Vågan gravplass tas ut 250.000 x2   

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

Holahauan reduseres med 100 000,- til 4,9 mill.     

Vedtatt med 13 mot 7 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp. 

 

Følgende tiltak legges inn: 

Kulvert Veisan 100 000        

Enstemmig. 

 

VERBAL DEL: 

   

Næring: 

Ber administrasjonen komme tilbake med sak når erverv av grunn på Skarpneset er aktuelt. 

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Vi ber om at administrasjonen kartlegger potensielle næringsområder som ikke er sjønære. 

Enstemmig. 

Det er søkt om skjønnsmidler til prosjekt øyrekka. Frøya kommune har fått 300.000,- til prosjektet. Det legges 

ikke inn ekstra midler til prosjekt øyrekka. Det forutsettes at Frøya kommunes andel av prosjektet dekkes opp 

gjennom videreføring av stillingen som næringskonsulenten.  

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

 

Lærlinger: 

Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til læringer i Frøya kommune. 

Læringer innenfor pleie og omsorg skal ha spesielt fokus. Vi ser dette som en strategisk satsing med tanke på å 

rekruttere kompetent arbeidskraft fremover i tid. 

Praksisen med at andre års læringer går på toppen av bemanningen endres, slik at de i større grad enn tidligere 

tas inn i ordinær bemanning.  

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 
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Rammeområdet Oppvekst: 

Sommer SFO videreføres i 2015 

Rådmannen må så snart som mulig informere alle  oppveksentre/ skoler om dette tilbudet som skal legges til 

Sistranda skole. Dette tilbudet skal også gjelde barn som normalt ikke har SFO Evalueres høsten 2015. 

Enstemmig. 

Det er en kjennsgjerning av vi bruker mye driftsmidler til vedlikehold av skoler p.g.a hærverk. Rådmann bes 

sette igang et prosjektet som går ut på at deler av vedlikeholdsmidlene fordeles til klassene etter hvordan de 

klarer å holde klasserom og oppholdsrom i orden og fri for hærverk.  

Enstemmig. 

 

Rådmannen har sendt inn søknad om skjønnsmidler til barn og unge som skal gå til analysearbeid. Det ble 

innvilget 300 000 fra fylkesmannen. Den kommunale egenandelen tas fra rådmannen budsjett. Det presiseres at 

midler tidlig innsats ikke skal inngå i dette prosjektet.  

Enstemmig. 

 

Rammeområde familie og helse 

Kompetanseheving innenfor PLO stipulert til 200 000 bør kunne gjennomføres innenfor vedtatt budsjett for 

rammeområdet.  

Vedtatt med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Venstre, Frp, Sp og Sv 

  

Rammeområdet teknisk: 

Kommunestyret ber rådmann kartlegge hvor mange containere som må utplasseres i øyrekka til miljøavfall jfr 

Emma Årvik`s innspill til kommunestyret. Rådmann bes gå til næringslivet slik at dette blir et spleiselag. 

Containerne utplasseres til påsken 2015. Saken legges fram til politisk behandling.  

Enstemmig. 

 

Votering: 

Hele budsjettet. Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2015 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og  

investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas som 

budsjett for 2015 for alle rammeområder.  

 

1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og 

finansieringsplan for 2015. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å 

inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt 

nedbetalingstid.  

 

1.3  Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2015. 

 

1.4  Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2015 – 2018. 

 

1.5  Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.  

 

1.6  Rådmann pålegges å oversende budsjett og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med    

       tilhørende pålagte vedlegg.  

 

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

1.8  Investeringsbudsjett  

 Foreslåtte investeringstiltak som foreløpig er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018, 

 fremstilles her som foreslått fra virksomhetene: 

 

Investeringsbudsjett 2015-2018 

 

---- ---- 

År - 2015 2016 2017 2018 

- 

Sum investeringer fra nye tiltak 

 66 649 000 

 

50 070 000 17 100 000 13 100 000 

Sum bruk av driftsmidler  -4 529 800 -5 714 000 -2 320 000 -1 520 000 

Sum lån  -62 119 200 -44 356 000 -14 780 000 -11 580 000 

Sum renter og avdrag  760 648 3 568 966 5 156 641 5 738 230 

Netto driftskonsekvenser  760 648 3 568 966 5 156 641 5 738 230 

- 

Valgte tiltak 

- 

Usorterte tiltak  88 332 000 61 150 000 18 180 000 14 180 000 

    Adresseprosjektet  220 000 220 000 0 0 

    Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)  250 000 250 000 0 0 

    Asfaltering kommunale veier  0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    Automatisk ringeanlegg Sula kapell  147 000 0 0 0 

    Avløpsutbygging  2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

    Brannvarslingsanlegg - kommunehuset  500 000 0 0 0 

    Bygging av vei Midtsian - Yttersian  0 0 3 000 000 0 

    Dyrøy boligfelt  2 000 000 0 0 0 

    Elevpcer  0 0 0 0 

    Erverv av grunn til Skarpneset  

    næringsområde 

 0 0 0 0 

    Forprosjekt - Museum  200 000 0 0 0 

    Froan kapell - utsatt vedlikehold  100 000 0 0 0 

    Handikaptilpasning Hallaren kirke  

   (innvendig og utvendig) 

 142 000 0 0 0 

    Hålahauan boligfelt  5 000 000 0 0 0 

    Infrastruktur - Blått kompetansesenter  1 000 000 0 0 0 

    Investeringer IKT  2 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    Kombinert tankvogn brann/vannverk  0 0 1 000 000 0 

    Kummer, høydebasseng og ledningsnett  2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 
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    Kvalitetsheving DEK  250 000 0 0 0 

    Liggekai Sistranda  1 000 000 21 500 000 0 0 

    Miljøgata - flytting av vannledning og  

    kummer 

 2 000 000 0 0 0 

    Nordhammarvik gravplass  200 000 0 0 0 

    Ny brannbil - restfinansiering ihht. KST  

    vedtak 

 750 000 0 0 0 

    Ny brannbil Nordskag - fremskutt enhet  1 000 000 0 0 0 

    Ny brannstasjon  0 0 0 0 

    Ny mindre traktor  500 000 0 0 0 

    Ny vannledning:   Nordhammervika- 

    Hamarvik- Skarpneset-Nordskag 

 10 000 000 10 000 000 0 0 

    Nye senger sykehjemmet  100 000 100 000 100 000 100 000 

    Nytt høydebasseng - Bergheia  6 000 000 6 000 000 0 0 

    Nytt høydebasseng - Bremnestuva  8 000 000 0 0 0 

    Oppgradering av sentrumsområde  

    Sistranda 

 1 000 000 0 0 0 

    Opprydding kommunale    

    avløpsledninger/overvannsproblemer 

 5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

    PC til ansatte (arbeidsredskap)  0 0 0 0 

    Parkeringsplass ved Titran kapell  250 000 0 0 0 

    Parkeringsplass ved Vågan gravplass  250 000 0 0 0 

    Planlegging universell utforming Titran og  

   Sula kapell 

 0 0 0 0 

    Påkostninger kommunale bygg i henhold  

    til vedlikeholdsplanen 

 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

    Rammeplan avløp  500 000 0 0 0 

    Sak/arkivsystem  200 000 0 0 0 

    Sanering av avløp Mausund (Måøyholet)  2 000 000 0 0 0 

    Tilrettelegging - Trygdebolig på Hamarvik  300 000 0 0 0 

    Tilskudd brannutstyr - Bogøya   140 000 0 0 0 

    To smartboard Sistranda skole  0 0 0 0 

    Trafikksikkerhetstiltak  500 000 500 000 500 000 500 000 

    Utbedring av kommunale kaier  0 0 1 000 000 1 000 000 

    Utbedring tak Sletta kirke  150 000 0 0 0 

    Utbedringer av kaier i øyrekka –  

    kommunal andel (restbevilgning) 

 2 000 000 0 0 0 

    Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2  4 000 000 0 0 0 
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Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 

- 

Usorterte tiltak      

    Bygging av utleieboliger  5 000 000 0 0 0 

    Renter og avdrag  0 0 0 0 

    Utbygging helhetlig idrettspark inkl. flytting  

    av ballbinge 

 0 0 0 0 

    Renter og avdrag  0 0 0 0 

 

1.9  Skattevedtak 2015 

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven § 2 og 3. I medhold av 

eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg 

i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.  

 

 

1.10 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2015 til kr. 132.573.000 i              

henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg 

forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet. 

 

1.11 Formannskapets forslag til budsjett og handlingsprogram legges ut på høring. 

 

VERBAL DEL: 

   

Rammeområde folkevalgte: 

Kommunestyremøter avvikles fortsatt på dagtid for å ivareta småbarnsforeldre og representanter fra øyrekka. 

    

Rammeområdet rådmann: 

Etableringslån for yngre fiskere: 

Rådmann bes fremme en sak hvor det legges kriterier/ betingelser for å hjelpe yngre fiskere til å komme i gang 

som yrkesfisker. 

 

Kjøp av arkivartjenester tas ut. Overlappingen ytterligere 9 mnd inn i 2015 av to stillinger i OSK tilsier at 

oppgavene må kunne løses innenfor dagens bemanning. 

 

Tidlig Innsats: 

Midler til tidlig innsats legges inn for 2015 og i langtidsperioden. Det presiseres at midlene skal brukes i direkte 

tjenesteproduksjon slik at tilbudet styrkes på de enkelte enheter der ungene oppholder seg. 

 

100000 til morgendagens tjenester tas ut. Rådmannen kjører selv prosessen gjennom sitt lederteam/ lederforum. 

 

Frøyapakken opprettholdes i sin helhet. Tilbakemeldinger fra administrasjonen tilsier at dette er et godt 

rekrutteringstiltak for Frøya kommune.  

 

Overføringer til næringslivet opprettholdes med kr 275 000, dvs økt bevilgning på kr 125000. 

 

Sommerjobb for ungdom videreføres med kr 150000. Vi forutsetter med dette at næringslivet bidrar med 

tilsvarende midler som kommunen slik at ordningen ikke reduseres. Administrasjonen går i dialog med 

Næringsforumet ad denne saken. 

 

IKT: 

Ber om at det utarbeides en plan for rullering av pc i hver virksomhet. Ber også om at rådmann vurdere hva som 

er lønnsomt av leasing og innkjøp av pcèr.  
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Næring: 

Næringskonsulenten settes vakant hele 2015. I den forbindelse ber vi rådmann gå i dialog med Frøya 

næringsforum om oppgaver som kan flyttes dit. Det forutsettes forøvrig at oppgavene kan løses innenfor dagens 

bemanning. 

Ber administrasjonen komme tilbake med sak når erverv av grunn på Skarpneset er aktuelt. 

Vi ber om at administrasjonen kartlegger potensielle næringsområder som ikke er sjønære. 

  

Boligpolitikk: 

Viser til sak behandlet i formannskapet. Det er viktig med en god og rullerende boligpolitikk, noe denne saken 

synliggjør. Vi har lagt inn 5 mill i investeringsbudsjettet. 

  

Grendalagene: 

Vi er opptatt av å forskjønne sentrumet vårt og satser stort på det, men vi er også opptatt av grendene og den 

formidable jobben de gjør gjennom dugnadsarbeid.  

Frøya er i ferd med å bli mer og mer attraktiv for folk flest og for turister. I den forbindelse ønsker vi at rådmann 

henvender seg til grendene for å lage en rasteplass e.l gjerne en benk og raskdunk. Vi bevilger 10.000,- til 

grender som ønsker å etablere og holde i orden en rasteplass. 

  

Lærlinger: 

Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til læringer i Frøya kommune. 

Læringer innenfor pleie og omsorg skal ha spesielt fokus. Vi ser dette som en strategisk satsing med tanke på å 

rekruttere kompetent arbeidskraft fremover i tid. 

       

Rammeområdet Oppvekst: 

Nordskag oppvekstsenter: 

Ber om at det lyses ut etter virksomhetsleder omgående og ansettes senest innen 01.04.15. 

  

Rammeområdet Helse og velferd: 

Pleie og omsorg: 

Skjærgårdssykepleier er et viktig tiltak for å gi et helhetlig tilbud til befolkningen spesielt i øyrekka, men også 

generelt i Frøya. Dette igangsettes som et prosjekt over 3 år. Midler legges inn også i 2016 og 2017. 

       

Rammeområde familie og helse 

Tilbudet dagsenter for demente utvides med en dag, dvs at tilbudet gis tre dager i uka. Dette 

 anser vi som et viktig tiltak for å gi denne gruppa muligheten til å bo i eget hjem så lenge  

 som mulig. 

Kompetanseheving innenfor PLO stipulert til 200 000 bør kunne gjennomføres innenfor  

vedtatt budsjett for rammeområdet. 

  

Rammeområde næring og kultur: 

Helhetlig idrettspark:  

Satsningen på helhetlig idrettspark er viktig for alle aldersgrupper. Spesielt i lys av å ta vare på folkehelsa vår. 

Vi ber om at rådmann får fremmet en søknad innen søknadsfristen på spillemidler. Fremdrift og finansiering i 

forhold til prosjektet er ikke kommer så langt at bevilgninger foreløpig er aktuelt å ta inn. 

 

Festivalstøtten er redusert. Vi ber om at administrasjonen går i dialog med aktuelle søkere for  

sikre at denne justeringen ikke fører til nedleggelse av noen av arrangementene. 

 

Rammeområdet teknisk: 

Brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2015 og 2016, jfr tidligere vedtak i formannskapet. 

Det er lagt inn en økning på inntektssiden som vi anser som realistisk. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
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153/14  

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014-2018 - ANDREGANGS BEHANDLING  

 

 

Vedtak: 

 

1. Strategisk næringsplan 2014-2018, som vedlagt, vedtas som ny sektorplan for næring og erstatter 

næringsplan fra 1999. 

2. Foreslåtte endringer i tekstdelen av næringsplanen er uthevet med rød skrift i vedlagt forslag til 

næringsplan. Disse endringene tas inn i strategisk næringsplan for Frøya kommune. 

3. Det foreslås følgende endringer i SWOT-analysen: 

a. Under styrker tilføyes: 

i. Nasjonalt ledende innenfor profilråstoff som kamskjell, teinefanget sjøkreps og 

taskekrabbe 

ii. Nytt Kultur- og kompetansesenter, ny vgs. med ulike samarbeidsavtaler 

iii. Til «Lokal leverandørklynge med lokalt eierskap» tilføyes «og også med 

betydelig eksportrettet virksomhet.» 

b. Under svakheter tilføyes: 

i. Til «Mangelfull infrastruktur, spesielt innenfor IKT, transport» tilføyes «og 

botilbud generelt.» 

ii. Endring av tekst til «Til dels betydelig gjennomstrømming av arbeidskraft» 

4. Hovedmål 1 får en tilføying på tekst om at: «Det som gjør Frøya kommune spesielt unikt - utover 

sterkt næringsliv, fremmedspråklig bosetting, topografi og geografisk plassering - er kommunens 

øyrekke og at spesielt deler av den er bebodd og har aktivitet (kulisser har vi nok av langs kysten). 

Dette er særdeles viktig, attraktivt og i stor grad avgjørende for utvikling av bl.a. reiselivet. Det er 

også en kjensgjerning at de senere års utvikling ved Frøya vgs. ikke bare har økt omdømme for 

skolen, men også for hele Frøya samfunnet.» 

- Frøya vgs legges inn i tiltak under 1.1: «FNF, TKK, Frøya vgs og næringsrådgiver skal, i tett 

samarbeid med næringen, starte arbeidet med å jobbe frem en Arena -søknad rettet mot marin 

sektor, innen utgangen av 2015.» 

5. To nye tiltak tas inn på delmål 1.1: 

a. Se på om dagens dialog mellom oppdrett og fiske er optimal. 

b. Ta en andel i et Global Centre of Expertise (GCE) aquaculture programmet. 

c. Se på nye næringsarealer, både sjønært og ikke-sjønært. 

6. Under ansvar delmål 1.1 legges Frøya vgs til. 

7. Nytt tiltak legges til på delmål 1.2: 

a. Jobbe for en realisering av og oppslutning til prosjektet Øyrekka inn i Framtida 

8. Endring i tekst på tiltak under delmål 1.3: 

a. Jobbe for at FKK blir et naturlig og attraktivt knutepunkt for kultur, næring og 

kompetanse regionalt (regionalt/nasjonalt referanseinstitusjon). 

9. Under ansvar delmål 1.3 legges Frøya vgs til. 

10. Nye tiltak legges til på delmål 1.4: 

a. Tettere dialog og samhandling mellom reiselivsdestinasjonene og reiselivsaktørene i 

Trondheim og på kysten. 

b. Etablere et bedriftsnettverk som jobber med å utvikle og markedsføre pakketilbud og 

Frøya som destinasjon. 

c. Styrke samspillet mellom frivillighet og næringsliv og koblingen mellom kultur og 

næring. 

d. Jobbe for bedre informasjon til turister.  

e. Legge til rette for et utvidet turisttilbud i øyrekka. 

11. Tiltak på delmål 1.4 om å arrangere temadebatt/work-shop endres til at det skal arrangeres årlig. 

12. Tilføying av ansvar og tekst på tiltak under delmål 2.2 Profilering av Frøya: 

a. Tilstedeværelse på utdanningsarenaer, f.eks. NTNU, HiST, BI, m.fl, og også 

internasjonale arenaer 

b. Frøya vgs tilføyes under ansvar for delmål 2.2 

13. Tilføying på første setning i teksten til delmål 3.1: «Frøya er i dag praksisfeltet spesielt for blå 

sektor, men bør også kunne utvikles til andre sektorer som bla. innenfor sosial-/helsesektoren, 

etter og videreutdanning innenfor ulike sektorer, mv.» 
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14. Ordet regional tas inn i tiltak under delmål 3.1 om satsning på Blått kompetansesenter: «En sterk 

satsning på et regionalt Blått kompetansesenter vil skape et større kompetansemiljø i regionen 

innen blå sektor.» 

15. Nye tiltak som tas inn under delmål 3.1: 

a. En realisering av Ocean Space Centre i Trondheim vil styrke regionen som 

forskningsarena for blå sektor. 

b. Livslang læring og 13-årig integrert utdanningsløp – jf. tidligere behandling og vedtak i 

kommunen. 

c. Newton Marine Rom er et innovativt undervisningstilbud som styrker 

realfagsundervisningen og interessen for havets ressurser hos barn og unge. 

16. Nye tiltak som tas inn under delmål 3.2: 

a. Vurdere behov for lavterskel kompakt/sentrumsnært botilbud for elever, studenter, 

forskere, m.fl. 

b. Jobbe for at det i regionen etableres et felles servicesenter for utenlandske arbeidstakere 

(SUA-kontor) 

17. En tilføying i parentes på tiltak under delmål 4.1: 

a. Frøya kommune må ha et godt og variert fritidstilbud (kultur, idrett, frivillighet, mv.). 

18. Nye tiltak som tas inn under delmål 5.1: 

a. Se på muligheter for etablering av en skyttelbåt. 

b. Frøya kommune ser på muligheten for å opprette en finansierings-/låneordning for unge 

fiskere. 

19. Nytt tiltak som tas inn under delmål 5.2: 

a. Næringsplan avstemmes med regional næringsplan for Orkdalsregionen når den vedtas. 

20. Nytt tiltak som tas inn under delmål 5.2 

a. Sentrumsnær lavterskel botilbud. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 11.12.14: 

 

Repr. Edvin Paulsen fremmet flg. forslag til endring i pkt. 10 e: 

 

«Legge til rette for et utvidet turisttilbud i øyrekka.» 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1.  Strategisk næringsplan 2014-2018, som vedlagt, vedtas som ny sektorplan for næring og erstatter 

næringsplan fra 1999. 

2. Foreslåtte endringer i tekstdelen av næringsplanen er uthevet med rød skrift i vedlagt forslag til 

næringsplan. Disse endringene tas inn i strategisk næringsplan for Frøya kommune. 

3.    Det foreslås følgende endringer i SWOT-analysen: 

b. Under styrker tilføyes: 

i. Nasjonalt ledende innenfor profilråstoff som kamskjell, teinefanget sjøkreps og 

taskekrabbe 

ii. Nytt Kultur- og kompetansesenter, ny vgs. med ulike samarbeidsavtaler 

iii. Til «Lokal leverandørklynge med lokalt eierskap» tilføyes «og også med betydelig 

eksportrettet virksomhet.» 

c. Under svakheter tilføyes: 

i. Til «Mangelfull infrastruktur, spesielt innenfor IKT, transport» tilføyes «og botilbud 

generelt.» 

ii. Endring av tekst til «Til dels betydelig gjennomstrømming av arbeidskraft» 

4. Hovedmål 1 får en tilføying på tekst om at: «Det som gjør Frøya kommune spesielt unikt - utover sterkt 

næringsliv, fremmedspråklig bosetting, topografi og geografisk plassering - er kommunens øyrekke og 

at spesielt deler av den er bebodd og har aktivitet (kulisser har vi nok av langs kysten). Dette er 

særdeles viktig, attraktivt og i stor grad avgjørende for utvikling av bl.a. reiselivet. Det er også en 
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kjensgjerning at de senere års utvikling ved Frøya vgs. ikke bare har økt omdømme for skolen, men 

også for hele Frøya samfunnet.» 

- Frøya vgs legges inn i tiltak under 1.1: «FNF, TKK, Frøya vgs og næringsrådgiver skal, i tett samarbeid 

med næringen, starte arbeidet med å jobbe frem en Arena -søknad rettet mot marin sektor, innen 

utgangen av 2015.» 

5. To nye tiltak tas inn på delmål 1.1: 

a. Se på om dagens dialog mellom oppdrett og fiske er optimal. 

b. Ta en andel i et Global Centre of Expertise (GCE) aquaculture programmet. 

c. Se på nye næringsarealer, både sjønært og ikke-sjønært. 

6. Under ansvar delmål 1.1 legges Frøya vgs til. 

7. Nytt tiltak legges til på delmål 1.2: 

a. Jobbe for en realisering av og oppslutning til prosjektet Øyrekka inn i Framtida 

8. Endring i tekst på tiltak under delmål 1.3: 

a. Jobbe for at FKK blir et naturlig og attraktivt knutepunkt for kultur, næring og kompetanse 

regionalt (regionalt/nasjonalt referanseinstitusjon). 

9. Under ansvar delmål 1.3 legges Frøya vgs til. 

10. Nye tiltak legges til på delmål 1.4: 

a. Tettere dialog og samhandling mellom reiselivsdestinasjonene og reiselivsaktørene i 

Trondheim og på kysten. 

b. Etablere et bedriftsnettverk som jobber med å utvikle og markedsføre pakketilbud og Frøya 

som destinasjon. 

c. Styrke samspillet mellom frivillighet og næringsliv og koblingen mellom kultur og næring. 

d. Jobbe for bedre informasjon til turister.  

e. Legge til rette for et utvidet turisttilbud på Mausund. 

11. Tiltak på delmål 1.4 om å arrangere temadebatt/work-shop endres til at det skal arrangeres årlig. 

 

 

12. Tilføying av ansvar og tekst på tiltak under delmål 2.2 Profilering av Frøya: 

a. Tilstedeværelse på utdanningsarenaer, f.eks. NTNU, HiST, BI, m.fl, og også internasjonale 

arenaer 

b. Frøya vgs tilføyes under ansvar for delmål 2.2 

13. Tilføying på første setning i teksten til delmål 3.1: «Frøya er i dag praksisfeltet spesielt for blå sektor, 

men bør også kunne utvikles til andre sektorer som bla. innenfor sosial-/helsesektoren, etter og 

videreutdanning innenfor ulike sektorer, mv.» 

14. Ordet regional tas inn i tiltak under delmål 3.1 om satsning på Blått kompetansesenter: «En sterk 

satsning på et regionalt Blått kompetansesenter vil skape et større kompetansemiljø i regionen innen blå 

sektor.» 

15.   Nye tiltak som tas inn under delmål 3.1: 

a. En realisering av Ocean Space Centre i Trondheim vil styrke regionen som forskningsarena for 

blå sektor. 

b. Livslang læring og 13-årig integrert utdanningsløp – jf. tidligere behandling og vedtak i 

kommunen. 

c. Newton Marine Rom er et innovativt undervisningstilbud som styrker realfagsundervisningen 

og interessen for havets ressurser hos barn og unge. 

16. Nye tiltak som tas inn under delmål 3.2: 

a. Vurdere behov for lavterskel kompakt/sentrumsnært botilbud for elever, studenter, forskere, 

m.fl. 

b. Jobbe for at det i regionen etableres et felles servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA-

kontor) 

17. En tilføying i parentes på tiltak under delmål 4.1: 

a. Frøya kommune må ha et godt og variert fritidstilbud (kultur, idrett, frivillighet, mv.). 

18. Nye tiltak som tas inn under delmål 5.1: 

a. Se på muligheter for etablering av en skyttelbåt. 

b. Frøya kommune ser på muligheten for å opprette en finansierings-/låneordning for unge 

fiskere. 

19. Nytt tiltak som tas inn under delmål 5.2: 

a. Næringsplan avstemmes med regional næringsplan for Orkdalsregionen når den vedtas. 

20. Nytt tiltak som tas inn under delmål 5.2 

a. Sentrumsnær lavterskel botilbud. 

Enstemmig. 
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154/14  

HAVNE- OG FARVANNSUTVALGET FJERNES  

 

 

Vedtak: 

 

Vedtak om å ha et Havne- og farvannsutvalg, vedtatt 25.08.2010, oppheves. 

 

Enstemmig.  

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Vedtak om å ha et Havne- og farvannsutvalg, vedtatt 25.08.2010, oppheves. 

 

Enstemmig.  

 

 155/14  

REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG 

ANLEGGSUTVIKLING 2013 -2017  

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyet vedtar endringer i Handlingsplanen for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 

anleggsutvikling 2013-2017, revidert 23.11.2014. 

 

Enstemmig.  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar endringer i Handlingsplanen for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling 

2013-2017, revidert 23.11.2014. 

 

Enstemmig.  

 

  

156/14  

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 - 

SLUTTBEHANDLING  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å egengodkjenne endring av reguleringsplanen for del av Uttian Gnr. 26, Bnr. 2, 

med plankart datert 29.01.2014, bestemmelser datert 27.11.2014 og planbeskrivelse datert 28.11.2014. 

Vedtaket fattes i medhold til Plan- og bygningsloven § 12-12. 

Det forutsettes at det gjennomføres siktutbedring, evt. vurderes alternativ adkomst til Fv 451. 

 

Enstemmig.  

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune vedtar å egengodkjenne endring av reguleringsplanen for del av Uttian Gnr. 26, Bnr. 2, med 

plankart datert 29.01.2014, bestemmelser datert 27.11.2014 og planbeskrivelse datert 28.11.2014. Vedtaket 

fattes i medhold til Plan- og bygningsloven § 12-12. 

Det forutsettes at det gjennomføres siktutbedring, evt. vurderes alternativ adkomst til Fv 451. 

 

Enstemmig.  
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157/14  

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, NAUST OG SMÅBÅTHAVN PÅ SETRA OG 

STRØMSHOLMEN  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen med bestemmelser 

datert 16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 med forbehold om 

at planen rettes opp etter løsningsforslag for merknadene. Antal naust på 20 stk opprettholdes. Saken 

sendes over til fylkesmannen  

2. Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14. 

 

Enstemmig.  

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen med bestemmelser datert 

16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 med forbehold om at planen 

rettes opp etter løsningsforslag for merknadene. Antal naust på 20 stk opprettholdes. Saken sendes over til 

fylkesmannen  

2. Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14. 

 

Enstemmig.  

 

  

158/14  

ORGANISERING AV SØR - TRØNDELAG 110 - SENTRAL  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune sier opp eksisterende samarbeidsavtale for Sør-Trøndelag 110-sentral slik den 

fremgår av saken.   

2. Frøya kommune vedtar ny samarbeidsavtale med vedtekter for Sør-Trøndelag 110-sentral slik den 

fremgår av saken og dets vedlegg 1 og 2. Ny samarbeidsavtale skal gjelde inntil en eventuell 

etablering av IKS. 

3. Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015. 

4. Frøya kommune vedtar at arbeidet med å utrede IKS for Sør-Trøndelag 110-sentral igangsettes 

umiddelbart.  

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune sier opp eksisterende samarbeidsavtale for Sør-Trøndelag 110-sentral slik den fremgår av 

saken.   

2. Frøya kommune vedtar ny samarbeidsavtale med vedtekter for Sør-Trøndelag 110-sentral slik den fremgår 

av saken og dets vedlegg 1 og 2. Ny samarbeidsavtale skal gjelde inntil en eventuell etablering av IKS. 

3. Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015. 

4. Frøya kommune vedtar at arbeidet med å utrede IKS for Sør-Trøndelag 110-sentral igangsettes 

umiddelbart.  

Enstemmig. 
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159/14  

SERVERINGSBEVILLING  

 

Vedtak: 

 

Frøya Olje A/S ved daglig leder Anja-Irene Hammer Dahl og medeier Anders Espnes innvilges 

serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

 

Enstemmig.  

 

Kommunestyrets behandling i møte 11.12.14: 

 

Repr. Arvid Hammernes ba om at hans habilitet blir vurdert da han er i familie til medeier Espnes. 

Repr. Hammernes ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya Olje A/S ved daglig leder Anja-Irene Hammer Dahl og medeier Anders Espnes innvilges 

serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

 

Enstemmig.  

 

  

160/14  

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2015  

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar flg. møteplan for formannskapet og kommunestyret 1. halvår 2015 

 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 

KST 15.01. 26.02. 26.03. 30.04. 28.05. 18.06. 

FSK 13.01. og 

27.01. 

17.02. 03.03. og 17.03 21.04.  05. og 

19.05. 

02.06. og 16.06 

 

Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart kl.  10.00 

Formannskapsmøtene holdes på  Tirsdager  med møtestart     kl.  09.00 

 

*) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. 

 

*) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. 

 

Enstemmig.  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune vedtar flg. møteplan for formannskapet og kommunestyret 1. halvår 2015 

 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 

KST 15.01. 26.02. 26.03. 30.04. 28.05. 18.06. 

FSK 13.01. og 

27.01. 

17.02. 03.03. og 17.03 21.04.  05. og 

19.05. 

02.06. og 16.06 

 

Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart  kl.  10.00 

Formannskapsmøtene holdes på  Tirsdager  med møtestart     kl.  09.00 

 

*) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. 

 

*) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. 

 

Enstemmig.  
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161/14  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Ordfører har fått et opprop fra motstandere av vindkraft. 

  

 

162/14  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Kartlegging av PC i skolen, innkjøp.  

 

Orienterte om innlegg i tirsdagens utgave av Hitra-Frøya vedr. barnevern. 

Det arbeides med å få til en felles kultur for barnevern Hitra og Frøya.  

Rådmann og administrasjonen har 100 % tillit til ansatte ved barnevernet på Frøya.  

 

Status og framdrift fra prosjektet ”administrativ utvikling”. Ca. 15 minutter. 

Denne orienteringen flyttes til janauarmøtet. 

 

  

163/14  

OVERFØRING AV BUFFERFOND TIL DISPOSISJONSFOND  

 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner at kr. 10.000.000 overføres fra Bufferfond til disposisjonsfond. 

Bruk av bufferfond - risiko   Kredit  19401.9000.880 kr 10.000.000 

Avsetning til disposisjonsfond  Debet  15400.9000.880 kr 10.000.000 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner at kr. 10.000.000 overføres fra Bufferfond til disposisjonsfond. 

Bruk av bufferfond - risiko   Kredit  19401.9000.880 kr 10.000.000 

Avsetning til disposisjonsfond  Debet  15400.9000.880 kr 10.000.000 

 

  


