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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.02.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 18.02.14 
 
Vedlegg: 
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MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune skal utrede mulighetene for en bredt anlagt og enhetlig idrettspark på Sistranda i Frøya 
kommune,  
Prosjektering skjer i 2014 og utbygging i perioden 2015-2016. 
 
Idrettsparken skal omfatte allerede etablerte anlegg/arenaer som 

• Frøyahallen 
• Svømmehallen 
• Sistranda idrettsplass (Golan) 

Videre mulig utnyttelse av 
• Sistranda Sanitetshus eller den tomten, om bygget blir sanert 
• Frøya videregående skole (gymsal eventuelt tilstøtende areal) 

 
Når det gjelder Golan, så skal det her vurderes om den skal 

• rendyrkes som fotball- og skoleidrettsanlegg m/kunstgress 
• endring til 7’er-bane m/kunstgress + 7’er-hall 
• 11’er-hall 

 
I utredningen skal det også tas hensyn til allerede etablert treningsstudio (MaxTrim). 
 
I utredningen skal det også vurderes å legge til rette for forskjellige sjøsportsaktiviteter i tilknyt ning til 
det nye kultur- og kompetansesenteret. 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
I sak 130/13 ”Budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram for 2014-2017” vedtok kommunestyret 
følgende. 
 
Med Idrettsrådets anleggsplan som utgangspunkt bevilges kr 250 000,- til et forprosjekt for Golan.  
Forprosjektet skal danne grunnlaget for bla søknad om spillemidler.  
Forprosjektet skal være klart innen 01.04.14.  
  
Samtidig nedsettes det en gruppe som ser på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til 
Frøyahallen og skolen.  
 
 



Saknr: 41/14 

Gruppa skal bestå av :  
Representanter for de største idrettene på Frøya utpekt av Idrettsrådet, en representant for  
arbeidsinnvandrere og en representant for private aktører ( MaxTrim AS).  
Administrasjonen stiller med sekretær for gruppa.  
Det forventes at arbeidet i gruppa gjennomføres i løpet av 1. Halvår 2014.  
Forslag til mandat for gruppen utarbeides av administrasjonen og godkjennes av formannskapet i januar  
 
Administrasjonen startet arbeidet tidlig i januar og avklarte tidlig at teknisk etat ikke hadde kapasitet til å 
gjennomføre utredningen. Etter samtaler med teknisk sjef kom vi fram til at avsatt beløp på kr. 250 000 ville 
dekke en utredning av begge prosjektene. Teknisk etat vil bistå med å legge oppdraget ut på Doffin for å få et 
best mulig grunnlag for innleiing av kompetanse på utredning av idrettsanlegg selv om beløpet ligger under 
absolutt grense for denne fremgangsmåten. 
 
Frøya Idrettsråd (FI) hadde møte 22.1.2014 der også teknisk sjef deltok. FI var enig i administrasjonens 
vurderinger og ønsket en samlet prosjektering av Golan og helhetlig idrettspark. Teknisk sjef ønsket en mest 
mulig konkret bestilling fra FI før oppdraget ble utlyst. FI nedsatte en mindre gruppe som leverte sin bestilling 
4.2.2014. Bestillingen er oversendt teknisk etat som opplyser at utlysning vil bli foretatt i uke 9. 
 
En utlysning bør ligge ut minimum 14 dager med påfølgende utvelgelse av leverandør. Teknisk etat mener det 
bør være mulig å ha en prosjektbeskrivelse klar ultimo mai. 
Det vil da være mulig å legge utredning av begge prosjektene frem for politisk behandling i løpet av første halvår 
2014. Fristen på utredningen vedrørende Golan var satt til 1.4.2014, denne blir vanskelig å overholde. Her kan 
det legges til at fristen for å søke om spillemidler for dette året ikke er før 15.1.2015. 
 
Det kan også legges til at begge disse prosjektene allerede ligger inne i ”Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, 
friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-2017”, noe som er en forutsetning for tildeling av 
spillemidler.  
 
Spillemidler kan tidligst forventes i 2015, men fremlegger utbygger en søknad som godkjennes av 
fylkeskommunen kan eventuelle prosjekter igangsettes ved forskuttering av utbygger selv. Dette var for øvrig 
tilfelle ved Mausund svømmehall. 
 
Vurdering: 
 
Kommunestyrets bevilgning til prosjektering med sikte på å utvikle idrettsanlegg i sentrum er meget positivt 
mottatt av Frøya Idrettsråd og det store idrettsmiljøet i kommunen. I et folkehelseperspektiv er dette et viktig 
arbeid. 
 
Rådmannen mener Frøya Idrettsråd bør være sentral i denne utredning og foreslår at FI fungerer som 
arbeidsgruppe under utredningen av begge prosjektene, da komplettert med en representant for 
arbeidsinnvandrerne hentet fra idrettsmiljøet samt representant fra private aktører. Max Trim AS var for øvrig 
representert i utarbeidelse av bestilling til teknisk etat. 
 
Rådmannen foreslår følgende mandat for prosjektet:  
 
Frøya kommune skal utrede mulighetene for en bredt anlagt og enhetlig idrettspark på Sistranda i Frøya 
kommune,  
Prosjektering skjer i 2014 og utbygging i perioden 2015-2016. 
 
Idrettsparken skal omfatte allerede etablerte anlegg/arenaer som 

• Frøyahallen 
• Svømmehallen 
• Sistranda idrettsplass (Golan) 

Videre mulig utnyttelse av 
• Sistranda Sanitetshus eller den tomten, om bygget blir sanert 
• Frøya videregående skole (gymsal eventuelt tilstøtende areal) 
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Når det gjelder Golan, så skal det her vurderes om den skal 
• rendyrkes som fotball- og skoleidrettsanlegg m/kunstgress 
• endring til 7’er-bane m/kunstgress + 7’er-hall 
• 11’er-hall 

 
I utredningen skal det også tas hensyn til allerede etablert treningsstudio (MaxTrim). 
 
I utredningen skal det også vurderes å legge til rette for forskjellige sjøsportsaktiviteter i tilknytning til det nye 
kultur- og kompetansesenteret. 
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FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER SOM PROFILERINGSA RENA  
 
 
Innstilling: 
 

1. Frøya kommune ønsker å legge til rette for at Frøya kultur- og kompetansesenter blir en 
profileringsarena for næringsliv og interesseorganisasjoner 

2. Det skal utarbeides klare retningslinjer for hvor i bygget slik profilering skal være og hvordan 
profileringen skal fremstå. 

3. Innkomne midler knyttet til profileringen skal gå f ortrinnsvis til   
• Videreutvikling av KOMOPP 
• Utviklingsprosjekter 
• Drift 

Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kultur- og kompetansesenter blir overlevert Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Frøya kommune i 
begynnelsen av juni d.å. I juni og juli vil det være prøvedrift for tekniske og digitale installasjoner. 1. august vil 
senteret bli åpnet for brukere. Frøya videregående skole flytter inn ved skolestart andre halvdel av august. 
Offisiell åpning finner sted i september. 
Helt fra planleggingen av det nye senteret startet, har det vært en intensjon om at senteret skal ha en bærekraftig 
driftsøkonomi. En grunnide har vært at senteret skal ha «flere ben å stå på», m.a.o. at driftsutgiftene skal deles 
mellom flere eiere og brukere, alt etter hvor stort areal som eies, hvor mye som leies av faste brukere og brukere 
på enkeltarrangement. Det har også vært en intensjon at næringslivet skal kunne bruke senteret til bestemte 
formål og ved bestemte anledninger, og at slik bruk kan betales gjennom tilskudd til investeringer og/eller 
driftstilskudd.  
Arbeidet med å hente inn sponsormidler er startet, der bl.a. bedrifter betaler ut beløp med årlige utbetalinger. 
Omfang av søking etter sponsormidler fra bedrifter er pt begrenset. Dette for ikke å komme i konflikt med 
næringslivets støtte til frivillige lag og organisasjoner.  
I en tidlig fase var det tanker om å etablere en form for «sponsorfond». Dette for bl.a. å finansiere KOMOPP og 
eventuelt annet innhold i senteret.  Et slikt fond kunne eventuelt organiseres som en stiftelse.  
Målet var å bygge opp en gruppe av bidragsytere som ønsker å innlede et profilerende samarbeid med senteret. 
Gruppen kunne være sammensatt av interessenter innen bl.a. følgende hovedområder: 
• Bedrifter, organisasjoner og institusjoner relatert til kystbaserte næringer. 
• Større konsern, finansieringsinstitusjoner, forsikring, m.fl. 
• Leverandører av maskineri, utstyr, tjenester, trading, m.v. 
• Lag, foreninger og folk flest 
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Bidraget kunne være: 
i) Engangsbevilgning til utvalgte objekter og eller til et sponsorfond 
ii) Årlig bevilgning over en bestemt tidsperiode til utvalgte objekter og eller til et   driftsfond for senteret 
iii) Kombinasjon av engangsbevilgning og årlig støtte over en viss tidsperiode. 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen har stor fokus på at det nye senteret skal ha ei drift som er økonomisk bærekraftig. Driftsutgiftene 
skal i hovedsak selvsagt bæres av eierne, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune. Driftsutgifter 
relatert til kultur- og opplevelsesdelen – som eies av Frøya kommune - skal i tillegg til kommunal finansiering 
dekkes gjennom utleie og gjennom at bedrifter og institusjoner får profilere seg. Det vises her til den tidligere 
intensjonen om å etablere et driftsfond, mest omtalt som såkalt «sponsorfond». 
På Frøya er det stor tradisjon for samarbeid mellom kommune og næringsliv og ikke minst mellom næringsliv og 
frivillige organisasjoner. De fleste bidrag fra næringsliv til foreninger og lag skjer uten at næringslivet knytter 
omfattende betingelser til støtten. Det er imidlertid blitt mer vanlig at næringsaktører opptrer som 
hovedsponsorer for eksempelvis idrettslag og klubber, og at det nedfelles visse betingelser for støtten. Når vi nå 
snakker om at næringsliv og institusjoner skal kunne profilere seg i et offisielt eid senter og dermed også være en 
del av driftsinntektene, så gjelder dette for kultur- og opplevelsesdelen i senteret. Slik privat kultur-finansiering 
er et prinsipielt og politisk spørsmål. I så måte er det interessant også å ta med at den nye regjeringen har 
bebudet et mye sterkere fokus på privat finansiering av kulturlivet. Det er derfor både relevant og nødvendig at 
vi ser på bruken av private midler på en mer systematisk måte. 
Rådmannen mener at Frøya kultur- og kompetansesenter bør kunne bli en svært god profileringsarena for 
næringsliv og institusjoner i regionen, og at det her kan ligge et betydelig inntektspotensial for senteret. 
Rådmannen støtter intensjonen som lå i det tidligere omtalte «sponsorfondet», men vil i denne omgang ikke 
foreslå at et slikt fond i form av en stiftelse opprettes nå. Det er imidlertid viktig at det er klare retningslinjer 
knyttet til senteret som profileringsarena. Dette gjelder bl.a. hvor profilering fysisk skal plasseres og hvilken 
form den skal ha. 
Rådmannen vil så snart råd er utarbeide forslag til retningslinjer for profileringen i Frøya kultur- og 
kompetansesenter. Det er viktig å presisere at det ikke skal legges opp til eksklusivitet for enkeltbedrifter eller 
enkeltinstitusjoner, men at profileringen gjenspeiler mangfoldet i regionen. 
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SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - PROSJEKTPLAN FOR  HOTELL FRØYA 
DELTAKELSE PÅ GRUNE WOCHE I BERLIN 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

- Det kommunale næringsfondet støtter søknaden 37 325,75 kroner det vil si 35 % av 
finansieringskostnaden. 

- Tilskuddet er gyldig i et år fra vedtaksdato, til 18.02.2015. 
- Hotell Frøya må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom 

tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller til budet bort. 

Vedlegg: 
 

1. Søknad til Kommunalt Næringsfond – Prosjektplan for Hotell Frøya. Deltakelse på Grüne Woche i 
Berlin, mottatt 07.01.2014 

 
Saksopplysninger:   
 
Hotell Frøya (org.nr.: 984 285 302) ved Stig Bremnes søker om støtte til deltakelse på Internationale Grüne 
Woche (IGW) som arrangeres 17.-26. januar 2014.01.22. Prosjektet har ei totalramme på 113 645 kroner og 
Hotell Frøya søker det kommunale næringsfondet om tilskudd på 55 000 kroner. 
 
For reiselivslandet Norge er det årlige arrangementet IGW så viktig at det er Mat- og Landbruksdepartementet i 
samarbeid med Innovasjon Norge som tar ansvaret for den norske standen. Oi! Trøndersk Mat og Drikke 
koordinerer Trøndelag sin deltakelse. Trøndelag er valgt til å representere Norge, sammen med Fjord-Norge og 
Nord-Norge ovenfor omtrent 500 000 besøkende på verdens største matmesse i Berlin. Sammen med 
Destinasjon Røros, Visit Innherred, Kyst Norge og Lierne Nasjonalparksenter har prosjektet utviklet et 
opplevelsesprodukt som skal få tyskerne til å stoppe på vei fra Fjord-Norge til Nord-Norge. Vår region 
representeres av Hotell Frøya og råvarer fra Salmar og Dalpro. 
Søker oppsummerer følgende konkrete oppgaver for prosjektet: 

- Ta frem materiell som skal benyttes på IGW 
- Planlegge pakker som kan markedsføres på IGW 
- Finne rett bemanning for deltakelse i Berlin 
- Arbeide på stand 
- Representere regionen 
- Håndtere leads/potensielle kunder 
- Delta på fellesaktiviteter 
- Kontakt med potensielle kunder etter messa 
- Sende informasjon og tilbud til potensielle kunder 
- Oppfølging etter at informasjon er sendt. 
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En utfordring som nevnes i søknaden er behovet for tyskspråklig kompetanse for å bli representert på en best 
mulig måte. Søker har derfor vært i kontakt tyskspråklige for å finne personer som kan representere dem på en 
god måte og på tysk. 
 
Økonomi 
Kostnader Beløp 
Innleide ressurser 48 000 
Reisekostnader 6 825 
Hotellkostnader 3 000 
Kostnader opphold:        6 dager, 2 pers a 610 7 320 
Materiell 2 000 
Eget arbeid:                    155 timer a 300 46 500 
Sum: 113 645 
 
Finansiering Beløp 
Egeninnsats 46 500 
Kommunalt Næringsfond 55 000 
Innovasjon Norge 7 000 
Egen finansiering 5 145 
Sum:  113 645 
 
Vurdering:  
 
Hotell Frøyas deltakelse på IGW er et spennende initiativ for å promotere hva øyregionen Hitra/Frøya har å by 
på av mat. Det er en ambisiøs satsing på å nå ut til nye kunder for å trekke folk til Frøya og hotellet tar på seg en 
rolle som promotør av matvarer fra Frøya/Hitra. 
 
Dette prosjektet er innenfor satsningsområdene til næringsfondet fordi det kan være et tiltak som skaper varige 
lokale arbeidsplasser og det berører foreslåtte tiltak i den strategiske næringsplanen. Hotell Frøya har tidligere 
visst en stor vilje til å satse, ved å gjennomføre en stor utbygging som ble ferdigstilt høsten 2013. Deltakelsen på 
IGW kan være med å gi Hotell Frøya et større kundegrunnlag og dermed sikre videre vekst. Prosjektet har også 
effekt hos andre bedrifter, som Salmar og Dalpro, siden dette er matvarer Hotell Frøya skal promotere. 
Deltakelsen på matmessa er i stor grad et fellesprosjekt for å representere Frøya og regionen for øvrig. 
 
Delmål 1.13 i næringsplanen går på å utvikle reiselivsnæring/naturbasert verdiskapning i kommunen i samarbeid 
mellom Frøya kommune, reiselivsaktører og øvrig næringsliv. Dette prosjekt faller inn under dette punktet ved at 
hotellet samkjører seg med andre aktører innenfor mat når Frøya presenteres som destinasjon. SWOT-analysen i 
næringsplanen påpeker hvordan reiselivet på Frøya er fraksjoner med mange små aktører. Dette prosjekt er et 
initiativ for å samkjøre mat og reiseliv både lokalt (Hotell Frøya, Salmar, og Dalpro) og regionalt (Oi! Trøndersk 
Mat og Drikke koordinerer Trøndelags sin deltakelse). 
I Regional Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping 2013 (utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge) står det under vedlegg 2, Strategiske føringer 
for bruk av Regionale utviklingsmidler: «13. Unngå samfinansiering fra fylkeskommunale midler gjennom ulike 
kilder. Ved evt. forslag/ønske om slik samfinansiering skal dette drøftes og det skal være konkrete begrunnelser 
for samfinansiering.» Slik det kommer frem av saksopplysningene støtter Innovasjon Norge prosjektet med 
7 000 kroner. Dette utgjør en liten del av de totale kostnadene og er kun et lite beløp sammenlignet med hvor 
mye Hotell Frøya søker om støtte fra næringsfondet, 55 000 kroner.  
 
De strategiske føringene har blitt diskutert med B. Bull-Berg i Sør-Trøndelag Fylkeskommune og 
tilbakemeldingen er at samfinansiering ikke trenger å være et problem, men at det kan være greit å ta opp til 
diskusjon. Dette skyldes blant annet at en god del av midlene til Innovasjon Norge kommer fra samme kilde som 
de kommunale næringsfondene, altså fylkeskommunen. Normalt sett er også rollefordelingen at Innovasjon 
Norge tar saker for bedrifter som retter seg mot et nasjonalt eller internasjonalt marked og at kommunen 
behandler saker som krever lokal innsikt og som har et lokalt marked. I tillegg er det tenkt at utviklingssaker på 
beløp under kr 150 000 behandles på lokalt/regionalt nivå, blant annet for å avlaste Innovasjon Norge. Selv om 
denne søknaden henvender seg mot et internasjonalt matmarked, ser ikke fylkeskommunen, ved Bull-Berg, noe 
problem med denne søknaden da det her er snakk om flere næringsaktører, og ikke en enkelt aktør.  
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I de strategiske føringene fra fylkeskommunen for bruk av regionale utviklingsmidler står det at 
«Fylkeskommunens ressurser skal ha en utløsende effekt, og normalt bør støtten ikke overskride 50 % av 
prosjektet finansieringsbehov». Siden det i denne søknaden er aktuelt med samfinansiering med Innovasjon 
Norge som også får midler fra samme pott som det kommunale næringsfondet mener rådmannen at disse 
beløpene bør ses sammen. Totalt utgjør søkt støttebeløp fra kommunalt næringsfond og støtten fra Innovasjon 
Norge 62 000 kroner av finansieringen, det vil si cirka 54 % av de totale kostnadene. For å holde støtten under 
50 % bør maks støttebeløp fra det kommunale næringsfondet ikke overskride 53 322,50 kroner. Det er rom for å 
diskutere om formannskapet skal innvilge en støtte til prosjektet på 50 % eller om andelen burdet vært lavere. 
Egenfinansieringsposten i budsjettet ligger 5 145 kroner. Det vil si ganske lav økonomisk risiko sett i forhold til 
søkt støttebeløp. Rådmannen ser det som fornuftig med en justering her hvor det kommunale næringsfondet for 
eksempel kan bidra med 35 % finansieringskostnadene for å justere denne mismatchen.   
 
På bakgrunn av at dette er god profilering av Frøya som flere aktører i kommunen kan dra nytte av innstiller 
rådmannen at det kommunale næringsfondet støtter søknaden med 35 % av de budsjetterte kostnadene, det vil si 
37 325,75 kroner. 
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KJØPEKONTRAKT - DEL AV EIENDOMMEN GNR. 21. BNR. 1  
 
 
Innstilling: 
 
Kommunestyret godkjenner fremlagte kjøpekontrakt for kjøp av del av eiendommen Gnr. 21, bnr. 1 som 
ligger på østsiden av Fv. 714. 
Kjøpesummen finansieres midlertidig ved bruk av ubundet kapitalfond mot tilbakeføring av deler av 
kjøpesummen ved salg av tomt til Blått kompetansesenter. Resterende del av kjøpesummen finansieres 
ved låneopptak så snart salgsinntektene er klarlagt.  
Det forutsettes at prisen ved salg av arealer fastsettes til minimum selvkost. 
 
Vedlegg: 
 
Forslag til kjøpekontrakt m/kart 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, SIVA og Frøya Eiendom A/S har inngått samarbeid om 
utarbeidelse av et forprosjekt for bygging av Blått kompetansesenter. For å sikre arealer til dette bygget samt 
sikring av arealer for evt. senere utvidelser er det sett på de arealer som ligger både nord og sør for ny 
videregående skole/kulturhus. 
 
Vurdering: 
 
Arealene sør for Frøya kultur og kompetansesenter(FKK) er i kommunedelplanen for Sistranda avsatt til 
sentrumsutvikling. Dersom dette området skal utbygges må det her innløses minimum 3 boligeiendommer. Den 
ene eiendommen er det allerede inngått kontrakt om erverv, da den nå er fraflyttet. En slik innløsning vil bety en 
høy kvadratmeterpris, som vil ha betydning for leieprisen for et utleiebygg på tomta. 
 
Det ble derfor sett på eiendommen nord for FKK som består av dyrka jord og som ikke betyr innløsning av 
bygningsmasse. Dette arealet er på totalt ca. 16 daa og eies av Ole Håkon Karlsen. Her er bare en liten del av 
eiendommen som ligger opp mot arealet til FKK avsatt til sentrumsformål. Resten av arealet er LNF-område, 
men det har vært kontakt med Fylkesmannen og vegmyndighetene om å regulere området til sentrumsformål. De 
har ikke gitt noen negative signaler om en slik endret bruk, under forutsetning av at samme begrensninger legges 
til grunn som for resten av sentrumsområdene på østsiden av fylkesvegen. 
 
Med utgangspunkt i dette er man nå i ferd med å planlegge et bygg på tomta på ca. 3000 m2 totalareal i 3 etasjer 
inkludert sokkel. Det legges opp til at bygningen skal kunne utvides ved senere behov for arealer. En slik 
bygning på nordsiden av FKK må ses på som et 1. byggetrinn for en fremtidig sammenbygging av Sistranda 
sentrum med Siholmen og en videre utvikling av dette området må komme inn i forbindelse med rullering av 
kommunedelplanen for Sistranda, som nå er nært forestående. Det er viktig at man begrenser avkjørsler til 
området fra fylkesvegen og den nye bygningen vil få samme innkjøring som til FKK.  
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Rådmannen ser det som viktig at man nå sikrer areal for videre utvikling av Sistranda sentrum og ikke minst 
arealer øst for fylkesvegen. Med et innkjøp som dette vil man da kunne realisere Blått kompetansesenter som 
knyttes tett opp mot FKK. 
 
Det er med bakgrunn i de skisser som foreligger vært holdt forhandlinger med grunneier om kjøp av hele arealet 
fra 21/1 som ligger øst for fylkesvegen. Grunneier er positiv til salg, men vil sikre seg tomt til bestående sjøhus, 
samt rett til adkomst til sjøhuset. I tillegg må Bedehuset være sikret adkomt, da dagens adkomst ligger inne på 
21/1. Disse forholdene er ikke nå problem å ivareta enten ved at eksisterende avkjørsel til bedehuset blir 
opprettholdt eller at det gis ny adkomst over evt. nye adkomstveger som bygges.  
Grunneier har satt som betingelse for salg at han oppnår samme pris som er gitt for eiendommen som ble kjøpt i 
forbindelse med FKK. Dette gjelder både kvadratmeterpris og den pris som ble gitt for sjøgrunn. Disse 
enhetsprisene er derfor inntatt i foreslåtte kjøpekontrakt. 
 
Total omfatter arealet ca. 16 daa med tillegg av sjøgrunn og vil med de enhetspriser som er foreslått utgjøre en 
total kjøpesum på ca. kr. 5.000.000,-. I tillegg kommer omkostninger ved salget, slik at total kjøpesum inkl. 
omkostninger utgjør ca. kr. 5,2 mill. 
 
Kjøpesummen foreslås midlertidig finansiert ved bruk av ubundet kapitalfond mot senere tilbakeføring av deler 
av kjøpesummen ved salg av areal til Blått kompetansesenter. Det forutsettes at ved salg fastsettes prisen til 
selvkost. Den resterende delen av kjøpesummen finansieres endelig ved låneopptak så snart nødvendig areal til 
Blått kompetansesenter er solgt. 
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SATSER FOR OMSORGSLØNN  
 
 
Innstilling: 
 

1. Frøya kommune lønner mottakere av omsorgslønn ut fra til en hver tid gjeldende satser for 
«stilling uten særlig krav om utdanning» i henhold til HTA. 

2. Virkningsdato fra 01.05.14 
 
Mangledne budsjettdekning på kr 110.000,- tas fra disposisjonsfond. 
 
Vedlegg: 
 

1. Mellomoppgjør KS 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har i flere år hatt en fastsatt sats for omsorgslønn på kr. 85,- per time. 01.01.14 ble denne endret 
til kr. 117,- per time gjennom en administrativ bestemmelse gjort på bakgrunn av budsjettberegninger. 
Søknader om omsorgslønn behandles i dag av forvaltningskontoret som er en interkommunal enhet. Det opereres 
med ulike satser i kommunene. Per i dag foreligger det ingen lovfestet sats for avlønning av omsorgslønn, og en 
mottaker av omsorgslønn har ikke vært en del av det generelle lønnssystemet. Det foreslås å rette opp i dette 
gjennom avlønning etter en hver tid gjeldende satser for «stilling uten særlig krav om utdanning.» 
 

Per i dag er det 11 mottakere av tjenesten i Frøya kommune, med til sammen 88 timer per uke. 

Etter bestemte økning til kr. 117,- per time utgjør dette kr. 535.392 per år. 

Med bruk av gjeldende satser for «stilling uten særlig krav om utdanning», som per i dag utgjør en timelønn på 
kr 136,- vil dette utgjøre kr. 622.336 per år.Årslønn stilling uten særlig krav om utdanning: 

• Kr 265 200,-(Endres 01.05.14) 
Det vil si:  / på 1950t (normalt årsverk inkludert ferie) = timesats på kr 136,- 

Budsjett for 2014 er på kr. 512.847,- En endring av satsene vil dermed kreve en budsjettjustering på kr. 
109.489,- til kr. 622.336,- Det er da ikke tatt høyde for økning av mottakere av tjenesten eller økning av timetall 
for allerede eksisterende brukere. 
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Fra NOU 2011: 17 

«Når sant skal sies om pårørendeomsorg» 

6.1.1 Omsorgslønn. Gjeldende rett og praksis 

Bakgrunn og formål 

Omsorgslønn ble lovfestet i lov om helsetjenesten i kommunene, og trådte i kraft 1.1.1988. Lovfestingen var en 

formell regulering av en kommunal praksis som hadde vært rettet mot personer som ga omsorg til 

pleietrengende familiemedlemmer. I 1991 ble det vedtatt at omsorgslønn skulle inngå i lov om sosiale tjenester § 

4-2 bokstav e. Loven trådte i kraft 1.1.1993. En vesentlig endring var at ordningen etter dette omfattet alt 

frivillig omsorgsarbeid, og ikke bare overfor familiemedlemmer. Omsorgslønnsordningen er videreført i § 3-6 i 

ny lov om kommunale helse- og omsorgtjenester. Bestemmelsen lyder slik:  

«Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.» 

Omsorgslønn er nærmere omtalt i det tidligere Sosial- og helsedepartementets rundskriv I-42/98 (heretter 

rundskriv I-42/98). Hovedformålet er formulert på rundskrivets side 5, pkt. 1: 

«Hovudformålet med omsorgslønnordninga er å bidra til best mogeleg omsorg for dei som treng hjelp i 
dagleglivet og å gjere det mogeleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet.» 

 
Avlønning 

Omsorgslønn tar ikke sikte på å gi omsorgsgiver lønn for hver time omsorgsgiveren arbeider. I Tolga-dommen 

(Rt 1997 s. 877) slo Høyesterett fast at utmålingen må skje etter en bred vurdering, og denne skal ikke bare 

være et regnestykke. Kommunen må imidlertid falle ned på et timeantall, og det må skje en konkret utmåling av 

omsorgslønnen. Det er ikke gitt lovfestede satser for avlønningen. I rundskriv I-42/98 side 10, pkt. 4.1, er det 

anbefalt at timelønn gis tilsvarende «heimehjelparar». Anbefalingen er kun veiledende. 

Omsorgslønnsordningen praktiseres forskjellig og lønnes ulikt fra kommune til kommune. Enkelte kommuner 

har innført faste satser for omsorgslønn, mens andre har en mer eller mindre skjønnspreget fastsettelse av 

omsorgslønnens størrelse. Kartlegginger som er foretatt bygger på gjennomsnittlig bruttolønn for 

omsorgslønnsmottaker, men omfatter ikke opplysninger om konkrete vurderinger som er lagt til grunn for 

avlønningen (Helsetilsynet 2009). 

 
Vurdering: 
 
Frøya kommune har i flere år benyttet en sats på kr 85,- per time, noe som er meget lavt. 
Søknader om omsorgslønn behandles i dag av forvaltningskontoret som er en interkommunal enhet. Det opereres 
med ulike satser i kommunene. For å samkjøre kommune er det tilrådelig med bruk av samme satser. 

1. Frøya kommune lønner mottakere av omsorgslønn ut fra til en hver tid gjeldende satser for «stilling uten 
særlig krav om utdanning» i henhold til HTA. 

2. Virkningsdato fra 01.05.14 
3. Mangledne budsjettdekning på kr 110.000,- tas fra disposisjonsfond. 
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  14/196    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.02.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 18.02.14 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 18.02.14 
 
 
 
 
 

























 
 

SAKSFRAMLEGG 
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MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK  
 
 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune skal utrede mulighetene for en bredt anlagt og enhetlig idrettspark på 
Sistranda i Frøya kommune,  
Prosjektering skjer i 2014 og utbygging i perioden 2015-2016. 
 
Idrettsparken skal omfatte allerede etablerte anlegg/arenaer som 

• Frøyahallen 
• Svømmehallen 
• Sistranda idrettsplass (Golan) 

Videre mulig utnyttelse av 
• Sistranda Sanitetshus eller den tomten, om bygget blir sanert 
• Frøya videregående skole (gymsal eventuelt tilstøtende areal) 

 
Når det gjelder Golan, så skal det her vurderes om den skal 

• rendyrkes som fotball- og skoleidrettsanlegg m/kunstgress 
• endring til 7’er-bane m/kunstgress + 7’er-hall 
• 11’er-hall 

 
I utredningen skal det også tas hensyn til allerede etablert treningsstudio (MaxTrim). 
 
I utredningen skal det også vurderes å legge til rette for forskjellige sjøsportsaktiviteter i 
tilknytning til det nye kultur- og kompetansesenteret. 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
14/151-2 SAKSPROTOKOLL: MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK  

 
14/151-1 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK  

 



14/151-3 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK  
 

 
Saksopplysninger:   
 
I sak 130/13 ”Budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram for 2014-2017” vedtok 
kommunestyret følgende. 
 
Med Idrettsrådets anleggsplan som utgangspunkt bevilges kr 250 000,- til et forprosjekt 
for Golan.  
Forprosjektet skal danne grunnlaget for bla søknad om spillemidler.  
Forprosjektet skal være klart innen 01.04.14.  
  
Samtidig nedsettes det en gruppe som ser på mulighetene for å utvikle en helhetlig 
idrettspark knyttet til Frøyahallen og skolen.  
 
Gruppa skal bestå av :  
Representanter for de største idrettene på Frøya utpekt av Idrettsrådet, en 
representant for  
arbeidsinnvandrere og en representant for private aktører ( MaxTrim AS).  
Administrasjonen stiller med sekretær for gruppa.  
Det forventes at arbeidet i gruppa gjennomføres i løpet av 1. Halvår 2014.  
Forslag til mandat for gruppen utarbeides av administrasjonen og godkjennes av 
formannskapet i januar  
 
Administrasjonen startet arbeidet tidlig i januar og avklarte tidlig at teknisk etat ikke hadde 
kapasitet til å gjennomføre utredningen. Etter samtaler med teknisk sjef kom vi fram til at 
avsatt beløp på kr. 250 000 ville dekke en utredning av begge prosjektene. Teknisk etat vil 
bistå med å legge oppdraget ut på Doffin for å få et best mulig grunnlag for innleiing av 
kompetanse på utredning av idrettsanlegg selv om beløpet ligger under absolutt grense for 
denne fremgangsmåten. 
 
Frøya Idrettsråd (FI) hadde møte 22.1.2014 der også teknisk sjef deltok. FI var enig i 
administrasjonens vurderinger og ønsket en samlet prosjektering av Golan og helhetlig 
idrettspark. Teknisk sjef ønsket en mest mulig konkret bestilling fra FI før oppdraget ble 
utlyst. FI nedsatte en mindre gruppe som leverte sin bestilling 4.2.2014. Bestillingen er 
oversendt teknisk etat som opplyser at utlysning vil bli foretatt i uke 9. 
 
En utlysning bør ligge ut minimum 14 dager med påfølgende utvelgelse av leverandør. 
Teknisk etat mener det bør være mulig å ha en prosjektbeskrivelse klar ultimo mai. 
Det vil da være mulig å legge utredning av begge prosjektene frem for politisk behandling i 
løpet av første halvår 2014. Fristen på utredningen vedrørende Golan var satt til 1.4.2014, 
denne blir vanskelig å overholde. Her kan det legges til at fristen for å søke om spillemidler 
for dette året ikke er før 15.1.2015. 
 
Det kan også legges til at begge disse prosjektene allerede ligger inne i ”Handlingsplan for 
fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-2017”, noe som 
er en forutsetning for tildeling av spillemidler.  
 



Spillemidler kan tidligst forventes i 2015, men fremlegger utbygger en søknad som 
godkjennes av fylkeskommunen kan eventuelle prosjekter igangsettes ved forskuttering av 
utbygger selv. Dette var for øvrig tilfelle ved Mausund svømmehall. 
 
Vurdering: 
 
Kommunestyrets bevilgning til prosjektering med sikte på å utvikle idrettsanlegg i sentrum er 
meget positivt mottatt av Frøya Idrettsråd og det store idrettsmiljøet i kommunen. I et 
folkehelseperspektiv er dette et viktig arbeid. 
 
Rådmannen mener Frøya Idrettsråd bør være sentral i denne utredning og foreslår at FI 
fungerer som arbeidsgruppe under utredningen av begge prosjektene, da komplettert med en 
representant for arbeidsinnvandrerne hentet fra idrettsmiljøet samt representant fra private 
aktører. Max Trim AS var for øvrig representert i utarbeidelse av bestilling til teknisk etat. 
 
Rådmannen foreslår følgende mandat for prosjektet:  
 
Frøya kommune skal utrede mulighetene for en bredt anlagt og enhetlig idrettspark på 
Sistranda i Frøya kommune,  
Prosjektering skjer i 2014 og utbygging i perioden 2015-2016. 
 
Idrettsparken skal omfatte allerede etablerte anlegg/arenaer som 

• Frøyahallen 
• Svømmehallen 
• Sistranda idrettsplass (Golan) 

Videre mulig utnyttelse av 
• Sistranda Sanitetshus eller den tomten, om bygget blir sanert 
• Frøya videregående skole (gymsal eventuelt tilstøtende areal) 

 
Når det gjelder Golan, så skal det her vurderes om den skal 

• rendyrkes som fotball- og skoleidrettsanlegg m/kunstgress 
• endring til 7’er-bane m/kunstgress + 7’er-hall 
• 11’er-hall 

 
I utredningen skal det også tas hensyn til allerede etablert treningsstudio (MaxTrim). 
 
I utredningen skal det også vurderes å legge til rette for forskjellige sjøsportsaktiviteter i 
tilknytning til det nye kultur- og kompetansesenteret. 
 
 
 
 
Vurdering:  
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FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER SOM PROFILERINGSA RENA  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune ønsker å legge til rette for at Frøya kultur- og 
kompetansesenter blir en profileringsarena for næringsliv og 
interesseorganisasjoner 

2. Det skal utarbeides klare retningslinjer for hvor i bygget slik profilering skal 
være og hvordan profileringen skal fremstå. 

3. Innkomne midler knyttet til profileringen skal gå f ortrinnsvis til   
• Videreutvikling av KOMOPP 
• Utviklingsprosjekter 
• Drift 

 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kultur- og kompetansesenter blir overlevert Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Frøya 
kommune i begynnelsen av juni d.å. I juni og juli vil det være prøvedrift for tekniske og 
digitale installasjoner. 1. august vil senteret bli åpnet for brukere. Frøya videregående skole 
flytter inn ved skolestart andre halvdel av august. Offisiell åpning finner sted i september. 
Helt fra planleggingen av det nye senteret startet, har det vært en intensjon om at senteret skal 
ha en bærekraftig driftsøkonomi. En grunnide har vært at senteret skal ha «flere ben å stå på», 
m.a.o. at driftsutgiftene skal deles mellom flere eiere og brukere, alt etter hvor stort areal som 
eies, hvor mye som leies av faste brukere og brukere på enkeltarrangement. Det har også vært 
en intensjon at næringslivet skal kunne bruke senteret til bestemte formål og ved bestemte 
anledninger, og at slik bruk kan betales gjennom tilskudd til investeringer og/eller 
driftstilskudd.  



Arbeidet med å hente inn sponsormidler er startet, der bl.a. bedrifter betaler ut beløp med 
årlige utbetalinger. Omfang av søking etter sponsormidler fra bedrifter er pt begrenset. Dette 
for ikke å komme i konflikt med næringslivets støtte til frivillige lag og organisasjoner.  
I en tidlig fase var det tanker om å etablere en form for «sponsorfond». Dette for bl.a. å 
finansiere KOMOPP og eventuelt annet innhold i senteret.  Et slikt fond kunne eventuelt 
organiseres som en stiftelse.  
Målet var å bygge opp en gruppe av bidragsytere som ønsker å innlede et profilerende 
samarbeid med senteret. Gruppen kunne være sammensatt av interessenter innen bl.a. 
følgende hovedområder: 
• Bedrifter, organisasjoner og institusjoner relatert til kystbaserte næringer. 
• Større konsern, finansieringsinstitusjoner, forsikring, m.fl. 
• Leverandører av maskineri, utstyr, tjenester, trading, m.v. 
• Lag, foreninger og folk flest 
Bidraget kunne være: 
i) Engangsbevilgning til utvalgte objekter og eller til et sponsorfond 
ii) Årlig bevilgning over en bestemt tidsperiode til utvalgte objekter og eller til et   

driftsfond for senteret 
iii) Kombinasjon av engangsbevilgning og årlig støtte over en viss tidsperiode. 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen har stor fokus på at det nye senteret skal ha ei drift som er økonomisk 
bærekraftig. Driftsutgiftene skal i hovedsak selvsagt bæres av eierne, Sør-Trøndelag 
fylkeskommune og Frøya kommune. Driftsutgifter relatert til kultur- og opplevelsesdelen – 
som eies av Frøya kommune - skal i tillegg til kommunal finansiering dekkes gjennom utleie 
og gjennom at bedrifter og institusjoner får profilere seg. Det vises her til den tidligere 
intensjonen om å etablere et driftsfond, mest omtalt som såkalt «sponsorfond». 
På Frøya er det stor tradisjon for samarbeid mellom kommune og næringsliv og ikke minst 
mellom næringsliv og frivillige organisasjoner. De fleste bidrag fra næringsliv til foreninger 
og lag skjer uten at næringslivet knytter omfattende betingelser til støtten. Det er imidlertid 
blitt mer vanlig at næringsaktører opptrer som hovedsponsorer for eksempelvis idrettslag og 
klubber, og at det nedfelles visse betingelser for støtten. Når vi nå snakker om at næringsliv 
og institusjoner skal kunne profilere seg i et offisielt eid senter og dermed også være en del 
av driftsinntektene, så gjelder dette for kultur- og opplevelsesdelen i senteret. Slik privat 
kultur-finansiering er et prinsipielt og politisk spørsmål. I så måte er det interessant også å ta 
med at den nye regjeringen har bebudet et mye sterkere fokus på privat finansiering av 
kulturlivet. Det er derfor både relevant og nødvendig at vi ser på bruken av private midler på 
en mer systematisk måte. 
Rådmannen mener at Frøya kultur- og kompetansesenter bør kunne bli en svært god 
profileringsarena for næringsliv og institusjoner i regionen, og at det her kan ligge et 
betydelig inntektspotensial for senteret. Rådmannen støtter intensjonen som lå i det tidligere 
omtalte «sponsorfondet», men vil i denne omgang ikke foreslå at et slikt fond i form av en 
stiftelse opprettes nå. Det er imidlertid viktig at det er klare retningslinjer knyttet til senteret 
som profileringsarena. Dette gjelder bl.a. hvor profilering fysisk skal plasseres og hvilken 
form den skal ha. 
Rådmannen vil så snart råd er utarbeide forslag til retningslinjer for profileringen i Frøya 
kultur- og kompetansesenter. Det er viktig å presisere at det ikke skal legges opp til 
eksklusivitet for enkeltbedrifter eller enkeltinstitusjoner, men at profileringen gjenspeiler 
mangfoldet i regionen. 



 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Martin Østtveit-Moe Arkiv:  223  
Arkivsaksnr.:  14/32    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - PROSJEKTPLAN FOR  HOTELL 
FRØYA DELTAKELSE PÅ GRÜNE WOCHE I BERLIN 
 
 
Forslag til vedtak: 

 

- Det kommunale næringsfondet støtter søknaden 37 325,75 kroner det vil si 35 % av 

finansieringskostnaden. 

- Tilskuddet er gyldig i et år fra vedtaksdato, til 18.02.2015. 

- Hotell Frøya må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. 

Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort. 

 
 
Vedlegg: 
 

1. Søknad til Kommunalt Næringsfond – Prosjektplan for Hotell Frøya. Deltakelse på 
Grüne Woche i Berlin, mottatt 07.01.2014 

 
Saksopplysninger:   
 
Hotell Frøya (org.nr.: 984 285 302) ved Stig Bremnes søker om støtte til deltakelse på 
Internationale Grüne Woche (IGW) som arrangeres 17.-26. januar 2014.01.22. Prosjektet har 
ei totalramme på 113 645 kroner og Hotell Frøya søker det kommunale næringsfondet om 
tilskudd på 55 000 kroner. 
 
For reiselivslandet Norge er det årlige arrangementet IGW så viktig at det er Mat- og 
Landbruksdepartementet i samarbeid med Innovasjon Norge som tar ansvaret for den norske 
standen. Oi! Trøndersk Mat og Drikke koordinerer Trøndelag sin deltakelse. Trøndelag er 
valgt til å representere Norge, sammen med Fjord-Norge og Nord-Norge ovenfor omtrent 
500 000 besøkende på verdens største matmesse i Berlin. Sammen med Destinasjon Røros, 
Visit Innherred, Kyst Norge og Lierne Nasjonalparksenter har prosjektet utviklet et 
opplevelsesprodukt som skal få tyskerne til å stoppe på vei fra Fjord-Norge til Nord-Norge. 
Vår region representeres av Hotell Frøya og råvarer fra Salmar og Dalpro. 
Søker oppsummerer følgende konkrete oppgaver for prosjektet: 

- Ta frem materiell som skal benyttes på IGW 



- Planlegge pakker som kan markedsføres på IGW 
- Finne rett bemanning for deltakelse i Berlin 
- Arbeide på stand 
- Representere regionen 
- Håndtere leads/potensielle kunder 
- Delta på fellesaktiviteter 
- Kontakt med potensielle kunder etter messa 
- Sende informasjon og tilbud til potensielle kunder 
- Oppfølging etter at informasjon er sendt. 

En utfordring som nevnes i søknaden er behovet for tyskspråklig kompetanse for å bli 
representert på en best mulig måte. Søker har derfor vært i kontakt tyskspråklige for å finne 
personer som kan representere dem på en god måte og på tysk. 
 
Økonomi 
Kostnader Beløp 
Innleide ressurser 48 000 
Reisekostnader 6 825 
Hotellkostnader 3 000 
Kostnader opphold:        6 dager, 2 pers a 610 7 320 
Materiell 2 000 
Eget arbeid:                    155 timer a 300 46 500 
Sum: 113 645 
 
Finansiering Beløp 
Egeninnsats 46 500 
Kommunalt Næringsfond 55 000 
Innovasjon Norge 7 000 
Egen finansiering 5 145 
Sum:  113 645 
 
 
Vurdering:  
 
Hotell Frøyas deltakelse på IGW er et spennende initiativ for å promotere hva øyregionen 
Hitra/Frøya har å by på av mat. Det er en ambisiøs satsing på å nå ut til nye kunder for å 
trekke folk til Frøya og hotellet tar på seg en rolle som promotør av matvarer fra Frøya/Hitra. 
 
Dette prosjektet er innenfor satsningsområdene til næringsfondet fordi det kan være et tiltak 
som skaper varige lokale arbeidsplasser og det berører foreslåtte tiltak i den strategiske 
næringsplanen. Hotell Frøya har tidligere visst en stor vilje til å satse, ved å gjennomføre en 
stor utbygging som ble ferdigstilt høsten 2013. Deltakelsen på IGW kan være med å gi Hotell 
Frøya et større kundegrunnlag og dermed sikre videre vekst. Prosjektet har også effekt hos 
andre bedrifter, som Salmar og Dalpro, siden dette er matvarer Hotell Frøya skal promotere. 
Deltakelsen på matmessa er i stor grad et fellesprosjekt for å representere Frøya og regionen 
for øvrig. 
 
Delmål 1.13 i næringsplanen går på å utvikle reiselivsnæring/naturbasert verdiskapning i 
kommunen i samarbeid mellom Frøya kommune, reiselivsaktører og øvrig næringsliv. Dette 



prosjekt faller inn under dette punktet ved at hotellet samkjører seg med andre aktører 
innenfor mat når Frøya presenteres som destinasjon. SWOT-analysen i næringsplanen 
påpeker hvordan reiselivet på Frøya er fraksjoner med mange små aktører. Dette prosjekt er 
et initiativ for å samkjøre mat og reiseliv både lokalt (Hotell Frøya, Salmar, og Dalpro) og 
regionalt (Oi! Trøndersk Mat og Drikke koordinerer Trøndelags sin deltakelse). 
I Regional Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping 2013 (utarbeidet av 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge) står 
det under vedlegg 2, Strategiske føringer for bruk av Regionale utviklingsmidler: «13. Unngå 
samfinansiering fra fylkeskommunale midler gjennom ulike kilder. Ved evt. forslag/ønske om 
slik samfinansiering skal dette drøftes og det skal være konkrete begrunnelser for 
samfinansiering.» Slik det kommer frem av saksopplysningene støtter Innovasjon Norge 
prosjektet med 7 000 kroner. Dette utgjør en liten del av de totale kostnadene og er kun et lite 
beløp sammenlignet med hvor mye Hotell Frøya søker om støtte fra næringsfondet, 55 000 
kroner.  
 
De strategiske føringene har blitt diskutert med B. Bull-Berg i Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune og tilbakemeldingen er at samfinansiering ikke trenger å være et problem, 
men at det kan være greit å ta opp til diskusjon. Dette skyldes blant annet at en god del av 
midlene til Innovasjon Norge kommer fra samme kilde som de kommunale næringsfondene, 
altså fylkeskommunen. Normalt sett er også rollefordelingen at Innovasjon Norge tar saker 
for bedrifter som retter seg mot et nasjonalt eller internasjonalt marked og at kommunen 
behandler saker som krever lokal innsikt og som har et lokalt marked. I tillegg er det tenkt at 
utviklingssaker på beløp under kr 150 000 behandles på lokalt/regionalt nivå, blant annet for 
å avlaste Innovasjon Norge. Selv om denne søknaden henvender seg mot et internasjonalt 
matmarked, ser ikke fylkeskommunen, ved Bull-Berg, noe problem med denne søknaden da 
det her er snakk om flere næringsaktører, og ikke en enkelt aktør.  
 
I de strategiske føringene fra fylkeskommunen for bruk av regionale utviklingsmidler står det 
at «Fylkeskommunens ressurser skal ha en utløsende effekt, og normalt bør støtten ikke 
overskride 50 % av prosjektet finansieringsbehov». Siden det i denne søknaden er aktuelt 
med samfinansiering med Innovasjon Norge som også får midler fra samme pott som det 
kommunale næringsfondet mener rådmannen at disse beløpene bør ses sammen. Totalt utgjør 
søkt støttebeløp fra kommunalt næringsfond og støtten fra Innovasjon Norge 62 000 kroner 
av finansieringen, det vil si cirka 54 % av de totale kostnadene. For å holde støtten under 50 
% bør maks støttebeløp fra det kommunale næringsfondet ikke overskride 53 322,50 kroner. 
Det er rom for å diskutere om formannskapet skal innvilge en støtte til prosjektet på 50 % 
eller om andelen burdet vært lavere. Egenfinansieringsposten i budsjettet ligger 5 145 kroner. 
Det vil si ganske lav økonomisk risiko sett i forhold til søkt støttebeløp. Rådmannen ser det 
som fornuftig med en justering her hvor det kommunale næringsfondet for eksempel kan 
bidra med 35 % finansieringskostnadene for å justere denne mismatchen.   
 
På bakgrunn av at dette er god profilering av Frøya som flere aktører i kommunen kan dra 
nytte av innstiller rådmannen at det kommunale næringsfondet støtter søknaden med 35 % av 
de budsjetterte kostnadene, det vil si 37 325,75 kroner. 
 
 
 
 
 















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/213    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
KJØPEKONTRAKT - DEL AV EIENDOMMEN GNR. 21. BNR. 1  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret godkjenner fremlagte kjøpekontrakt for kjøp av del av eiendommen Gnr. 21, 
bnr. 1 som ligger på østsiden av Fv. 714. 
Kjøpesummen finansieres midlertidig ved bruk av ubundet kapitalfond mot tilbakeføring av 
deler av kjøpesummen ved salg av tomt til Blått kompetansesenter. Resterende del av 
kjøpesummen finansieres ved låneopptak så snart salgsinntektene er klarlagt.  
Det forutsettes at prisen ved salg av arealer fastsettes til minimum selvkost. 
 
Vedlegg: 
Forslag til kjøpekontrakt m/kart 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, SIVA og Frøya Eiendom A/S har inngått 
samarbeid om utarbeidelse av et forprosjekt for bygging av Blått kompetansesenter. For å 
sikre arealer til dette bygget samt sikring av arealer for evt. senere utvidelser er det sett på de 
arealer som ligger både nord og sør for ny videregående skole/kulturhus. 
 
Vurdering: 
 
Arealene sør for Frøya kultur og kompetansesenter(FKK) er i kommunedelplanen for 
Sistranda avsatt til sentrumsutvikling. Dersom dette området skal utbygges må det her 
innløses minimum 3 boligeiendommer. Den ene eiendommen er det allerede inngått kontrakt 
om erverv, da den nå er fraflyttet. En slik innløsning vil bety en høy kvadratmeterpris, som 
vil ha betydning for leieprisen for et utleiebygg på tomta. 
 
Det ble derfor sett på eiendommen nord for FKK som består av dyrka jord og som ikke betyr 
innløsning av bygningsmasse. Dette arealet er på totalt ca. 16 daa og eies av Ole Håkon 
Karlsen. Her er bare en liten del av eiendommen som ligger opp mot arealet til FKK avsatt til 
sentrumsformål. Resten av arealet er LNF-område, men det har vært kontakt med 



Fylkesmannen og vegmyndighetene om å regulere området til sentrumsformål. De har ikke 
gitt noen negative signaler om en slik endret bruk, under forutsetning av at samme 
begrensninger legges til grunn som for resten av sentrumsområdene på østsiden av 
fylkesvegen. 
 
Med utgangspunkt i dette er man nå i ferd med å planlegge et bygg på tomta på ca. 3000 m2 
totalareal i 3 etasjer inkludert sokkel. Det legges opp til at bygningen skal kunne utvides ved 
senere behov for arealer. En slik bygning på nordsiden av FKK må ses på som et 1. 
byggetrinn for en fremtidig sammenbygging av Sistranda sentrum med Siholmen og en 
videre utvikling av dette området må komme inn i forbindelse med rullering av 
kommunedelplanen for Sistranda, som nå er nært forestående. Det er viktig at man begrenser 
avkjørsler til området fra fylkesvegen og den nye bygningen vil få samme innkjøring som til 
FKK.  
Rådmannen ser det som viktig at man nå sikrer areal for videre utvikling av Sistranda 
sentrum og ikke minst arealer øst for fylkesvegen. Med et innkjøp som dette vil man da 
kunne realisere Blått kompetansesenter som knyttes tett opp mot FKK. 
 
Det er med bakgrunn i de skisser som foreligger vært holdt forhandlinger med grunneier om 
kjøp av hele arealet fra 21/1 som ligger øst for fylkesvegen. Grunneier er positiv til salg, men 
vil sikre seg tomt til bestående sjøhus, samt rett til adkomst til sjøhuset. I tillegg må 
Bedehuset være sikret adkomt, da dagens adkomst ligger inne på 21/1. Disse forholdene er 
ikke nå problem å ivareta enten ved at eksisterende avkjørsel til bedehuset blir opprettholdt 
eller at det gis ny adkomst over evt. nye adkomstveger som bygges.  
Grunneier har satt som betingelse for salg at han oppnår samme pris som er gitt for 
eiendommen som ble kjøpt i forbindelse med FKK. Dette gjelder både kvadratmeterpris og 
den pris som ble gitt for sjøgrunn. Disse enhetsprisene er derfor inntatt i foreslåtte 
kjøpekontrakt. 
 
Total omfatter arealet ca. 16 daa med tillegg av sjøgrunn og vil med de enhetspriser som er 
foreslått utgjøre en total kjøpesum på ca. kr. 5.000.000,-. I tillegg kommer omkostninger ved 
salget, slik at total kjøpesum inkl. omkostninger utgjør ca. kr. 5,2 mill. 
 
Kjøpesummen foreslås midlertidig finansiert ved bruk av ubundet kapitalfond mot senere 
tilbakeføring av deler av kjøpesummen ved salg av areal til Blått kompetansesenter. Det 
forutsettes at ved salg fastsettes prisen til selvkost. Den resterende delen av kjøpesummen 
finansieres endelig ved låneopptak så snart nødvendig areal til Blått kompetansesenter er 
solgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv:  F20  
Arkivsaksnr.:  14/184    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 
 
 
SATSER FOR OMSORGSLØNN  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune lønner mottakere av omsorgslønn ut fra til en hver tid gjeldende 
satser for «stilling uten særlig krav om utdanning» i henhold til HTA. 

2. Virkningsdato fra 01.05.14 
3. Mangledne budsjettdekning på kr 110.000,- tas fra disposisjonsfond. 

 
Vedlegg: 
 

1. Mellomoppgjør KS 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har i flere år hatt en fastsatt sats for omsorgslønn på kr. 85,- per time. 
01.01.14 ble denne endret til kr. 117,- per time gjennom en administrativ bestemmelse gjort 
på bakgrunn av budsjettberegninger. 
Søknader om omsorgslønn behandles i dag av forvaltningskontoret som er en interkommunal 
enhet. Det opereres med ulike satser i kommunene. Per i dag foreligger det ingen lovfestet 
sats for avlønning av omsorgslønn, og en mottaker av omsorgslønn har ikke vært en del av 
det generelle lønnssystemet. Det foreslås å rette opp i dette gjennom avlønning etter en hver 
tid gjeldende satser for «stilling uten særlig krav om utdanning.» 
 

Per i dag er det 11 mottakere av tjenesten i Frøya kommune, med til sammen 88 timer per uke. 

Etter bestemte økning til kr. 117,- per time utgjør dette kr. 535.392 per år. 

Med bruk av gjeldende satser for «stilling uten særlig krav om utdanning», som per i dag utgjør en 
timelønn på kr 136,- vil dette utgjøre kr. 622.336 per år.Årslønn stilling uten særlig krav om 
utdanning: 

• Kr 265 200,-(Endres 01.05.14) 
Det vil si:  / på 1950t (normalt årsverk inkludert ferie) = timesats på kr 136,- 

Budsjett for 2014 er på kr. 512.847,- En endring av satsene vil dermed kreve en budsjettjustering på 
kr. 109.489,- til kr. 622.336,- Det er da ikke tatt høyde for økning av mottakere av tjenesten eller 
økning av timetall for allerede eksisterende brukere. 



Fra NOU 2011: 17 

«Når sant skal sies om pårørendeomsorg» 
6.1.1 Omsorgslønn. Gjeldende rett og praksis 

Bakgrunn og formål 

Omsorgslønn ble lovfestet i lov om helsetjenesten i kommunene, og trådte i kraft 1.1.1988. 

Lovfestingen var en formell regulering av en kommunal praksis som hadde vært rettet mot personer 

som ga omsorg til pleietrengende familiemedlemmer. I 1991 ble det vedtatt at omsorgslønn skulle inngå 

i lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav e. Loven trådte i kraft 1.1.1993. En vesentlig endring var at 

ordningen etter dette omfattet alt frivillig omsorgsarbeid, og ikke bare overfor familiemedlemmer. 

Omsorgslønnsordningen er videreført i § 3-6 i ny lov om kommunale helse- og omsorgtjenester. 

Bestemmelsen lyder slik:  

«Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.» 

Omsorgslønn er nærmere omtalt i det tidligere Sosial- og helsedepartementets rundskriv I-42/98 

(heretter rundskriv I-42/98). Hovedformålet er formulert på rundskrivets side 5, pkt. 1: 

«Hovudformålet med omsorgslønnordninga er å bidra til best mogeleg omsorg for dei som treng hjelp i 
dagleglivet og å gjere det mogeleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet.» 

 
Avlønning 

Omsorgslønn tar ikke sikte på å gi omsorgsgiver lønn for hver time omsorgsgiveren arbeider. I Tolga-

dommen (Rt 1997 s. 877) slo Høyesterett fast at utmålingen må skje etter en bred vurdering, og denne 

skal ikke bare være et regnestykke. Kommunen må imidlertid falle ned på et timeantall, og det må skje 

en konkret utmåling av omsorgslønnen. Det er ikke gitt lovfestede satser for avlønningen. I rundskriv I-

42/98 side 10, pkt. 4.1, er det anbefalt at timelønn gis tilsvarende «heimehjelparar». Anbefalingen er 

kun veiledende. 

Omsorgslønnsordningen praktiseres forskjellig og lønnes ulikt fra kommune til kommune. Enkelte 

kommuner har innført faste satser for omsorgslønn, mens andre har en mer eller mindre skjønnspreget 

fastsettelse av omsorgslønnens størrelse. Kartlegginger som er foretatt bygger på gjennomsnittlig 

bruttolønn for omsorgslønnsmottaker, men omfatter ikke opplysninger om konkrete vurderinger som er 

lagt til grunn for avlønningen (Helsetilsynet 2009). 

 
Vurdering: 
 
Frøya kommune har i flere år benyttet en sats på kr 85,- per time, noe som er meget lavt. 
Søknader om omsorgslønn behandles i dag av forvaltningskontoret som er en interkommunal 
enhet. Det opereres med ulike satser i kommunene. For å samkjøre kommune er det tilrådelig 
med bruk av samme satser. 

1. Frøya kommune lønner mottakere av omsorgslønn ut fra til en hver tid gjeldende 
satser for «stilling uten særlig krav om utdanning» i henhold til HTA. 

2. Virkningsdato fra 01.05.14 
3. Mangledne budsjettdekning på kr 110.000,- tas fra disposisjonsfond. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
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