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TOMTEVALG - MORGENDAGENS OMSORG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Kommunestyret vedtar å benytte Beinskardet til utbyggingen av fremtidens tjenester i 

«morgendagens omsorg» jfr. vedtak i K-sak 195/16. Rådmann bes om å starte arbeidet 

med regulering og ervervelse av dette området. 

 

 Kommunestyret vedtar at alle tjenestene som i dag inngår i pleie og omsorg samlokaliseres 

på det nye området. 

 

 Kommunestyret ber rådmann sette i gang en prosess for å selge dagens sykehjem på 

Hamarvik. 

 

 Kommunestyret ber om at det i den videre planleggingen tas høyde for gode lokaler 

tilpasset innbyggernes behov, i fremtidens moderne kommune. (Ny kommunerolle)  

 

Herunder kan nevnes tilrettelagte lokaler for dagsenter eldre og dagsenter demente. Gode 

lokaler for rehabilitering, forvaltningskontor, aktivitører/livsglede, og det skal sees på om 

det skal tilrettelegges for et virtuelt behandlingsrom og lokaler for legevakt og ambulanse. 

Ta høyde for kommunale KAD –senger, lokaler for velvære/frisør/cafe, garasjer til 

hjemmetjenesten, gode uteområder for brukergruppene, seremoni og bårerom og 

tilrettelagte areal for pleie og omsorgsadministrasjonen.  

 

 Utforming (estetikk) og plantegninger skal godkjennes politisk.  

 

 Som en konsekvens av punktene over bes rådmannen levere en sak som omhandler 

kommuneadministrasjonens totale arealbehov-  samt angi forslag til maksimal utnyttelse. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 02.03.2017 sak 22/17 

 

Vedtak: 

Saken ble ikke behandlet. Bakgrunn for dette er behandlingen under godkjenning av sakslisten. 
 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 02.03.17: 

 

Saken ble ikke behandlet. Bakgrunn for dette er behandlingen under godkjenning av sakslisten. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.02.2017 sak 34/17 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Brev fra kommunelege Steven Crozier 

2. Referat fra kontaktmøte, sak og protokoll fra AMU 

3. Frøya helsehus mulighetsstudie 

4. Notat fra Rambøll – nytt helshus på Sistranda  

5. Notat fra Rambøll – utbyggingstakt 

6. Oppsummering workshop 

7. Notat fra Rambøll – tilstandsanalyse Herredshuset 

8. Saksfremlegg 195/16  – samme sak 
 
Saksopplysninger 

 

Bakgrunn for saken: 

Frøya kommune vedtok i sak 195/16 å bygge helsehus med 28 plasser og 48 omsorgsboliger i 

prosjektet «morgendagens omsorg». Tjenesten ble vedtatt å skulle samles og samlokaliseres. 

Rådmannen anbefalte i «sluttrapporten for morgendagens omsorg fase 2» at den nye, valgte tomta 

bør gi mulighet for samlokalisering, samt dekke behovet for utbygging fremover i tid og gi faglig gode 

løsninger i forhold til tilgang til utearealer, skjermet sansehager, brannsikkerhet m.m.  

Formannskapet behandlet tomtevalget 28.02.17 i sak 34/17 med følgende resultat: 

 «Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Ber om at rådmannen setter i gang en prosess i forhold 

til ansatte i dagens rådhus knyttet til midlertidige lokaler og fremtidige lokaler dersom rådhustomta 

velges. Det fremskaffes et grov oversikt over kostnader knyttet til midlertidig plassering av ansatt i 

dagens rådhus og tidspunktet for midlertidighet. I tillegg ønsker vi et foreløpig forslag til hvordan 

rådhustomta kan utnyttes og evt utvidelsesmuligheter frem i tid» 

Etter FSK sin behandling har rådmannen vært i dialog med KS for å sikre god informasjonsflyt og 
involvering i saken i fortsettelsen. KS anbefalte følgende i forhold til FSK sitt vedtak:  

«Når det gjelder ansatte i dagens rådhus, er dette er en sak for AMU, jf. Aml. 7-2. Saken settes på 
dagsorden til dette utvalget. Verneombudet(ene) involveres også med hjemmel i Aml  kap. 6. Når det 
gjelder tomtevalget, skal tillitsvalgte informeres i rådmannens regelmessige møter med 

organisasjonene. Selve tomtevalget er politikk» 

Rådmann har etter dette rådet fra KS avholdt møter med følgende formål (referat vedlagt) 
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Tillitsvalgte (30.03.17) – drøftingsmøte. (Tidligere har dette vært en informasjonssak i samme 

utvalg) Legge frem alternative tomtevalg. Få innspill til hvilke tjenester som skal/kan samlokaliseres i 

nytt helsehus. Ba om at de avholder medlemsmøter med samme formål 

AMU (19.04.17) - drøfting av midlertidig og permanente lokaler for rådhusansatte dersom 

rådhustomta blir valgt. 

Workshop (24.04.17) - Gi innspill til valg av tjenester som skal inn i nytt helsehus og gi grunnlag for 

valg av hvilke tjenester som skal samlokaliseres -> få en faglig vurdering fra ansatte, med 

utgangspunkt i brukernes behov. Tverrfaglighet – Hvilke faggrupper har nytte av å jobbe sammen og 

hvilke gevinster ser en av å samlokalisere ulike og flere H/O tjenester? Gi rådmannen et godt 

grunnlag for tilråding i tomtevalg v. bygging av nytt helsehus og omsorgsboliger.  Tillitsvalgte tar med 

resultatet fra sine medlemmer med inn i workshopen.  

Historikk: 

Opprinnelig ble det vurdert 4 områder for utbygging av «morgendagens omsorg» i 2.høringsutkast 

kommunedelplan Sistranda: Grønnskaget, Beinskardet, Gulosmyran og Rådhustomta. Grønnskaget 

ble tidlig vurdert til å være for lite sentrumsnært, og Gulosmyran hadde for lite areal. Rådhustomta 

var tidlig et alternativ, men den ble på det stadiet vurderte for liten med tanke på senere utvidelse. I 

tillegg kom aspektet med at kommunens administrasjon bruker rådhuset i dag og den ble derfor ikke 

vurdert som et mulig alternativ i denne innledende fasen 

Beinskardet, en stor ubebygd tomt ble ansett som et godt alternativ, med god plass til dagens og 

morgendagens utbygning. 

I forbindelse med at formannskapet oppstartet en sentrumsplan, våren 2017 kom rådhustomta inn 

igjen som et alternativ. Dette etter en ekstern vurdering av størrelsen – «er tomta stor nok til våre 

behov» Eksterne vurderinger ble gjort av «Cubus» og «Rambøll» 

I forhold til lokalisering har et ønske om sentrumsnær beliggenhet vært sentralt. Dette er det 

føringer på fra bl.a husbankens veileder, som vektlegger at omsorgsboliger fungerer best når de 

lokaliseres nær det lokale livet med samfunns- og servicefunksjoner.  

Sistranda inneholder en rekke funksjoner som oppfyller dette, her ligger barne- og ungdomsskole, 

legekontor, cafe, hotell, frivilligsentral og kulturhus, samt flere idrettsanlegg.  Jamfør statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) er det et mål at 

arealbruken skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  Utbyggingsmønster og transportsystem bør 

fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for 

klima- og miljøvennlige transportformer. 

En så sentrumsnær plassering som mulig vil øke beboernes mulighet til å benytte seg av de tilbudene 

som sentrum har uten å måtte være avhengig av biltransport. I tillegg vil funksjonene kunne nås av 

en større andel av ansatte og besøkende som kan benytte gange eller sykkel som transportmiddel.  

 

Når det gjelder hva som er sentrumsnært «nok» i denne saken, er meningene flerdelte. Rådmannen 

har spurt ansatte (workshop) og disse har flg. Innspill: 

Sistranda = sentrumsnært 

Sentrumsnært er 10-15 min gange 
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Hva som er sentrumsnært kan oppleves forskjellig, uavhengig av fysisk avstand 

Nødvendige servicefunksjoner i nærhet –som butikk, lege, post, bank, apotek, treningstilbud, 

kulturtilbud, kafe` 

Fysisk framkommelighet viktig   - sommer som vinter 

Sentrum  - et «steinkast unna» -  versus vektlegging av fine uteområder hvor man kan bevege seg 

Trafikksikkerhet viktig 

Sentrumsnært – hvem sitt behov skal vi dekke? Brukere eller pårørende/besøkende? 

                              Disse brukerne har i hovedsak behov for hjelp 24/7 –mindre behov for 

                              Sentrumsnære funksjonaliteter. 

Ikke viktigst med sentrumsnært, men uteområder som er trafikksikker – bevegelsesfrihet 

Hvilke tjenester skal samlokaliseres? 

Et viktig punkt i tomtevalget er beslutningen om hvilke tjenester som skal være med inn i ett nytt 

helsehus. Rådmann har spurt sine fagfolk om råd i saken: 

«Gi innspill til valg av tjenester som skal inn i nytt helsehus og gi grunnlag for valg av hvilke tjenester 

som skal samlokaliseres. -> få en faglig vurdering fra ansatte - med utgangspunkt i brukernes behov» 

Tilbakemeldingene er som følger 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

PLO i sin helhet 
Dagsenter inkl 2 
dagsenter – for 
demente og for 
eldre 
Fysio/ ergo -  
dagtid/heltid? 
Rehabiliterings-
fasiliteter- 
treningsrom++ 
Fasiliteter for 
-lege 
- Frisør ol 
- Cafe/pub 
- butikk 
-garasje for 
hjemmesykepl 
 
Faggrupper: 
PLO og hjemme-
tjenesten 
Ergo og fysioterapi 
Forvaltnings-kontor 
Aktivitører- livsglede 
Frivilligsentral 

PLO med alle 
avdelinger, dialyse 
etc 
Dagsentrene 
Fysio- ergo- 
hjelpemiddel-
sentral? 
 

Dagsenter eldre demente 
Ambulansekompetanse – 
samarbeid 
Forvaltningskontor 
Hverdagsmestringsteame
t – fysio/ergo 
Frivilligsentralen 
Legevakttjenester 
Desentraliserte 
spesialisthelsetjenestetilb
ud – gode 
behandlingsrom 
Hjelpemiddelsentral 
24/7 DAD – psykisk helse 
og somatikk 
Storkjøkken – 
bydelskafe/kiosk 
 
Faggrupper: 
Forvaltning 
Hverdagsmestring rehab 
fysio, ergo 
Ambulansekompetanse 
Aktivitører 
Legevakt 

Dagens sykehjem, dialyse, 
dagopphold/behandlingsrom
, hjemmetjeneste, 
dagsentrene, 
forvaltningskontor, 2 
dagsenter- behovet for 2 
lokaler 
Fysio og ergo inn i egne 
egnede lokaler 
Hjelpemiddelsentralen 
Frivilligsentralen 
Frisør  
Åpen bydelscafe  
Velværerom/spa 
Samarbeid om 
kjøkkentjenester – 
samarbeid med Guri Kunna 
VGS Fagarbeidere  
Assistenter 
Psykisk helse? 
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Sykepleietjeneste 
Vernepleietjeneste 
Frisklivskoordinator 
 

 Innspill fra legetjenesten: 
 
Tilgjengelighet til legetjenesten er i dag god, uansett lokalisering Beinskardet/Herredshustomta 
Ikke behov for flytting med hensyn til egne arbeidsforhold. Ved plassering av legekontor i nytt 
helsehus; trafikk til/fra et legekontor kan oppleves forstyrrende. 
Har god nytte av samlokalisering mellom legetjeneste, ambulansetjeneste, helsestasjon, barnevern og 
psykisk helse. 
 

 

Rådmann ønsker å følge rådene fra sine fagfolk innen helse, og konkluderer derfor med at hele pleie 

og omsorgstjenesten dvs. dagens sykehjem og hjemmetjeneste, dagsenter for eldre og dagsenter for 

demente, vaskeri av beboertøy og institusjonskjøkkenet abefales å flytte inn i nytt helsehus.  

I tillegg må det i planleggingsfasen tilrettelegges slik at det blir gode lokaler for trening og 

rehabilitering, forvaltningskontor, aktivitører/livsglede, et virtuelt behandlingsrom og lokaler for 

legevakt, ta høyde for KAD -kommunale, akutte senger (24/7 senger) se på mulighet for større 

samhandling med ambulansekompetanse/sambruk av kompetanse. Seremoni og bårerom. Lokaler 

for velvære/frisør/cafe. Gode uteområder for brukergruppene, og gode kontorlokaler for 

administrativt personell. Garasjer til hjemmetjenestene. 

 

Rådmann anbefaler ikke å flytte legetjenesten, helsestasjonen, psykisk helsearbeid, 

fysio/ergo.tjenesten i nye lokaler, da de har gode og funksjonelle lokaler i Kysthaven. I tillegg jobber 

disse tjenestene i prosess med å bli «familiens hus» og det er derfor mest formålstjenlig at disse 

forblir i Kysthaven.  

Frivilligsentralen er ønsket over i et nytt helsehus av de ansatte innen helse og omsorg. Rådmann vil 

ikke anbefale dette, da det er et ønske om at denne ikke skal være spesifikt knyttet opp mot eldre og 

et helsehus, men mot alle innbyggerne. Derfor mener rådmann at frivilligsentralen har den beste 

plasseringen i sentrum, slik den er plassert i dag.  

Det må likevel tilrettelegges med gode lokaler som fysio/ergo.tjenesten skal benytte i helsehuset, og 

gode lokaler som frivilligheten og livsgledearbeidet kan disponere i det nye helsehuset/sambruk. 

Vurdering av 2 tomtevalg 

 

Rådhustomta: 

Rådhustomta er på ca 13 daa. Om denne tomta blir valg, må «morgendagens omsorg», planlegge 

byggene oppover og tettere for å få plass til den vedtatte utbygningen, samt for å kunne ta høyde 

for fremtidig utbygning. I henhold til vurderingen fra Cubus mottatt 22.12.16 anser de at 

herredshustomta er stor nok for «morgendagens omsorg». Rambøll har på fritt grunnlag vurdert 

tomtestørrelsen og eksisterende bygningsmasse, og støtter Cubus AS sine vurderinger om at tomten 

er stor nok (Vedlegg 1). 
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Sosial virkning, synlighet og orientering  

Rådhustomta er i dag lavt utnyttet, det er en av områdets fineste tomter både med hensyn til utsikt 

og sol. En lang rekke undersøkelser viser at beboere i bo og omsorgsboliger ønsker å bo tett inn på 

folk og der det er sosialt spennende. Tomten er sentralt plassert med nærhet til dagligvare, kultur, 

post og andre tilbud.  

Beboere fra tjenesten bo- aktivitet og miljøtjeneste er plassert på nabotomta, inkl. avlastingsenhet 

for barn og ungdomsboliger. En blanding av aldersgrupper skaper en sosial kontroll og kan forhindre 

kriminalitet. Samtidig vil en sentral plassering gjør det lettere for pårørende og andre besøkende å 

komme til og også stikke innom uten så mye planlegging. Et stort, samlet helsefaglig miljø sentralt 

plasser er mer attraktivt å arbeide i og gir også god faglig utviklingsstimulans. Det kan ha betydning 

for rekruttering og stabilitet. 

At alle helsetilbud og tjenester blir samlet på et sted gjør det lett for befolkningen å orienteres seg 

og finne fram og også eventuelt bli betjent av flere tilbud på samme sted. Det gjør det også enklere å 

kombinere behovet for en helsetjeneste med andre behov f.eks. handling og kulturtilbud og det 

reduserer behovet for bruk av bil, både for beboere, pårørende og ansatte.  

En ulempe med denne tomten er den begrensede plassen som eksempelvis gjør det mer 

utfordrende å skape grønne områder for de eldre å bevege seg i. I tillegg ligger tomten nært den 

nylig utbygde fotballhallen. Dette vil generere en del trafikk, blant annet av busser, gjennom det 

samlede tomtearealet. Dette vil ytterligere stille krav til plassering av bomiljø for brukergrupper med 

særlig behov for skjerming. 

En annen utfordringen ved å benytte denne tomten hvor man arealmessig må bygge i høyden vil 

være å fortsatt ivareta smått er godt og unngå institusjonspreg. I vedtak 195/16 er følgende vektlagt: 

(..) idealet for så å si alle grupper med bistandsbehov at de skal bo i mest mulig vanlige boliger i 

ordinære bomiljøer og ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta i arbeids- og hverdagsliv. 
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Rapport fra Rambøll på muligheter ved rådhustomta 

 
Mulighetsstudiet fra Rambøll er vedlagt saksfremlegget. Rådmannen kan kommentere at Rambøll 

har forholdt seg til vedtaket i kommunestyret, slik at tun 1 på tegningen er inntegnet i hht. til dette. 

De påpeker at dette området er lavt utnyttet, og har muligheter for utvidelser hvis kommunen ønsker 

dette. 

Miljøaspektet 

Rådhustomten er allerede bebygd og vil ikke føre til nedbygging av dyrket jord. Utvikling av 

rådhustomten vil føre til fortetting innenfor eksisterende bebyggelse. Det at tomten allerede er 

bebygd har et økonomisk negativt aspekt (Rambølls vurderinger er at dette i noen grad vil redusere 

arealeffektiviteten i forhold til et alternativ med full rivning og gjenoppbygning med ca. 7,5%), men 

samtidig er det positivt i forhold til gjenbruk av materiale og eksisterende bebyggelse.  

Kommunikasjon 

Rådhustomten har all infrastruktur (VA, el, vei mm.) lagt fram, men for å tilfredsstille en ny og 

utvidet funksjon må kapasiteten på denne utvides. En ny funksjon vil imidlertid kunne utnytte 

arealet bedre. Det er utvidelsesmuligheter både innenfor dagens eiendom og på nabotomta i nord. 

En utfordring som må løses i videre prosess er forholdet til universell utforming. Tomten har en viss 

stigning og det må etableres gode løsninger for intern mobilitet slik at det blir enkelt for brukere og 

besøkende å bevege seg i området.  

Nærmeste bussholdeplass er om lag 260 meter unna rett utenfor den nye videregående skolen. 

Konsekvenser ved valg av rådhustomta 

Frøya kommune har en leieavtale med Gåsø næringsutvikling på Kysthaven. Avtalen strekker seg 

frem til 01.05.2029.  Ved et vedtak om plassering av fremtidens omsorgstjenester på rådhustomta, 

vil rådmannen anbefale at Frøya kommune flytter personal fra dagens herredshus til Kysthaven, slik 

at vi utnytter dette bygget på best mulig måte. Når det gjelder midlertidig og permanent plan for 

plassering av dagens ansatte om denne tomta skulle bli valgt, vises det til vedlagte saksfremlegg til 

AMU som omhandler samme sak. Kort oppsummert sier den saken at personell kan plasseres slik: 



Saknr: 83/17 

Alternativer for personell under byggeperioden 

 Byggetrinn – Bygget med Teknisk og Servicesenteret kan være i hele 1.byggefase 

 Dagsenter for demente på sykehjemmet i byggeperioden 

 Ombygging av Kysthaven – begynner med dagsenter for demente  

 Undersøkt om brakkerigg 

 Undersøkt om Nesset Næringspark 

 

Work-shop  

Deltakerne på work-shopen ble bedt om å komme med fordeler og ulemper med rådhustomta.  

Fordeler Ulemper 

Sentrumsnært Mye trafikk 

God utsikt Frøya Storhall 

Lettere å få til samarbeid 
med Bo, Aktivitet og 
Miljøtjenesten 

Høye bygg m. institusjonspreg 

Sambruk av sansehage med 
Moa/Øvergården 

Situasjonsbetinget i fh. til sambruk MOA/Øvergården 

Fordel for pårørende –
nærhet til andre fasiliteter 
på Sistranda som butikk 
osv… 
lettere å stikke innom 

For komprimert bygningsmasse, skiller seg ut 

  Vanskelig med skjerming for demente/kognitiv svikt 

  Mindre fleksible utearealer 

  Mindre utbyggingsmuligheter 

  Bruk av uteområder for demente begrenses 

  Lite parkeringsmuligheter 

  Ekstra kostnader v. flytting av ansatte fra Herredshuset 

  Mindre utnyttelse av ressurser i fh. til tjenesteyting –eks mye 
forflytning innad i bygget,  etg osv. 

  Brannsikkerhet 

 

Rådmannen konstaterer at deltakerne anser at det er flere ulemper med rådhustomta enn fordeler.  

 

Beinskardet: 

Beinskardtomta er på ca 47 daa. Om denne tomta blir valg, kan «morgendagens omsorg» planlegges 

på et helt annet grunnlag enn rådhustomta. Alle muligheter er åpne med tanke på utforming- 

utvending og planløsningsmessig. Men det er rådmanns klare anbefaling å følge råd fra husbanken 

om denne tomta skal bli valgt. «Smått er godt konseptet» må da utvikles til å tilpasses Frøya. I tillegg 

kan det jobbes videre med gode funksjonelle utendørsområder, se på muligheter for å starte 

bydelscafe etc. 

Husbankens veileder: Rom for trygghet og omsorg – veileder for utforming av omsorgsboliger og 

sykehjem, stadfester at beboernes hyppighet med å gå ut påvirkes av hvor godt tilrettelagt 

uteområdene er. Økt tilgang til aktiviteter utendørs er også en av satsningsområdene for 



Saknr: 83/17 

livsgledesykehjemmet, samt at økt aktivitetsnivå vil føre til en raskere rehabilitering av de på 

korttids- og rehabiliteringsopphold. 

Gjennom «morgendagens omsorg», fase 2, er det kommet innspill på at dagsentrene, kognitivt 
svekkede og de dårligste brukerne må plasseres på bakkenivå på bakgrunn av lett tilgjengelige 
utearealer, skjerming og brannsikkerhet.  

Man vet at det fremover vil bli en økning av antall demente. Dette er en brukergruppe som 

anbefales plassert på bakkenivå med direkte utgang til skjermede utearealer, jamfør demensplan 

2020. I tillegg ligger det både i veileder fra Husbanken og demensplan 2020 et fokus på konseptet 

«smått er godt».  

Dette innebærer: I motsetning til de gamle, store og uegnede institusjonsbyggene, er små, hjemlige 

og oversiktlige boenheter med direkte tilgang til uteareal assosiert med mindre uro, angst og 

depresjon og bedre orienteringsevne, mobilitet og sosial kontakt. Dette gir igjen lavere bruk av 

medikamenter. Smått er godt - konseptet gir imidlertid ikke bare et gunstig bomiljø for personer med 

demens og kognitiv svikt, men også for andre brukergrupper med behov for heldøgns helse- og 

omsorgstjenester og tilrettelagte botilbud (Demensplan 2020).  

Sosial virkning, synlighet og orientering  

Selv om det bygges boliger rundt helsehuset og kommunen får en befolkningsvekst i området vil det 

være lang avstand til ulike daglige tjenester for beboerne på helsehuset og i boligene rundt, lengre 

enn hva som kan gjøres til fots. Avstanden til butikk, post og andre daglige funksjoner vil gjøre det 

vanskelig å betjene disse med andre hjelpemidler enn bil. Imidlertid vil tilgangen på areal i dette 

området kunne gi gode uteområder, med felles hageareal for beboerne og mye grønt. Faren er at 

det kan utvikles et område som kun er for eldre. Private boliger som blir liggende rundt vil på dagtid 

være tomme, med unntak av Rabben barnehage, da de fleste er på jobb og det vil bli liten 

interaksjon mellom ulike aldersgrupper og ikke like naturlig å stikke innom for de pårørende for et 

besøk 

Fylkesmannen har trukket sin innsigelse på bygging på Beinskardet på bakgrunn av at dette arealet 

benyttes til et formål av høy samfunnsmessig interesse, så hvorvidt det da blir ledig til private 

interesser er usikkert hvis Frøya kommune vedtar å bygge «morgendagens omsorg» en annen plass.  

Miljøaspektet 

Arealet er i dag landbruksareal og ligger i ytterkanten av det som kan kalles hovedsenter for 

Sistranda. Beinskardet vil i hovedsak føre til en nedbygging av dyrket mark og en «klattvis» utvikling 

av sentrum. Derimot vil det faktum at arealet ikke er bebygd fra før gi ekspansjonsmuligheter og det 

blir enklere å utvikle arealet etter ønske og behov. 

Kommunikasjon 

Da denne tomten ikke tidligere er bebygd er det liten tilgang til offentlig infrastruktur slik som vann 

og avløp, interne veiløsninger, el- ledninger osv. Det er utbygd vei og fortau i forbindelse med 

boligfeltet. Imidlertid gjør den direkte adkomst til hovedveien det enkelt å komme til og fra med 

buss og bil. Det å etablere et helsehus på dette arealet kan gi fordeler ved at avstanden til de 

omsorgsboligene som ligger i Beinskardet boligfelt og de sørlige boenhetene i Sistranda blir kortere, 

og tilkomst eksempelvis for hjemmetjenester til de områdene blir enklere. Hvis det bygges flere 

boliger mellom Midtsian og Beinskaret vil disse områdene i framtiden kunne vokse sammen. 

Nærmeste bussholdeplass er om lag 250 meter unna ved Rabben, ved etablering av helsehus her vil 

det kunne åpnes for diskusjon om etablering av bussholdeplass ved avkjørselen opp til Myran. 5 
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Work-shop  

Deltakerne på work-shopen ble bedt om å komme med fordeler og ulemper med Beinskardet.  

Fordeler Ulemper 

«smått er godt» -små boenheter, lettere m. skjerming av 
uteområder 

Avstand –litt lengre til sentrum 

Prosessene i MO har tatt utgangspunkt inn mot Beinskardet 
tidligere 

For langt unna brukere /pårørende  
 

Utearealer – god kapasitet, fin tomt, lettere 
terreng/uteområde. Flat tomt –god plass, Folkehelse 
Rolige omgivelser- Skjerma for trafikk og støy 

Ikke i nærhet til fasiliteter som 
butikk etc. 

Samler mange brukere, seniorboliger som er  
etablerte rundt, ivaretar nærhet til fasiliteter 

Beinskardet –« en liten del av 
sentrumen» 
Sistranda vokser 

Har nærhet til bhg. og dyr Mindre sosial deltakelse 

Stor plass for sansehage o.l. Bruk av dyrka mark 
/Jordbrukstomt 

Er sentrumsnært nok 
 

Mindre tilgang på kulturaktiviteter 

Sertifisering som livsgledehjem -  lettere å oppnå kriterier, 
bedre muligheter til å ivareta livsglede 
 

Mange eldre på ett sted 

Flytte fra institusjon til småhus Deler av kysthaven blir tom 

Tilgjengelig sykkelrute   

Har rom for utvidelse   

Rask byggestart, ledig tomt   

Gode parkeringsmuligheter   

Allerede etablerte eldre i Beinskardet -  kan bruke fasiliteter 
på helsehuset 

  

  
Innspill fra legetjenesten vedr. lokalisering beinskardet / Herredshustomta: 
Samlokalisering med boligen på Beinskardet er nyttig for pleie og omsorgstjenesten. 
Tilgjengeligheten fra legekontoret til helsehus/omsorgsboliger på Sistranda er  kort uansett 
lokalisering. 
Mennesker med kognitiv svikt (demens): Faglig sett er skjerming og forutsigbarhet mht. 
omgivelsesfaktorer det viktigste. Dette må vektlegges. Nærhet til butikk og andre fasiliteter er 
irrelevant. Det er viktigere å ligge skjerma til mht. aktiviteter som gir «mye trafikk», og å 
tilrettelegge for livsgledeaktiviteter for denne gruppen. 
Omsorgsboliger for de med kognitiv svikt bør bygges slik at beboerne har tilgang til uteområde, og 
at uteareal har naturlige stengsler for å vandre utenom trygt område. Dette får vi best til ved å 
bygge på bakkenivå, dvs. ikke bygge i høyden. Beinskardet anses derfor bedre egnet enn 
Herredshustomta. 
 

Rådmannen konstaterer at deltakerne anser at det er lang flere fordeler med Beinskardet enn 

ulemper.  
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Vurdering 
 

Tidsaspektet: 

Hovedforskjellen mellom de to tomtealternativ er at tomten på Beinskardet trenger ekstra tid for 

gjennomføring av nødvendige planprosesser (3 – 6 måneder, anslått av Rambøll).  På den andre side 

vil arbeidet med logistikk/midlertidige lokaler for rådhusansatte fort ta like lang tid som 

planprosessene.   

Når en kommer til prosjektgjennomføringsfasen, vil prosjekteringsprosessen kunne gjennomføres 

raskere på Beinskardet enn på rådhustomten.  I byggefasen vil trolig også Beinskardet kunne få den 

korteste byggetiden, da dette er en tomt uten tidligere bebyggelse. Ved en alternativ «trinnvis 

utbygging» vil trolig rådhustomten kunne komme gunstig ut med hensyn på fremdrift. 

Rådhustomten gir gode muligheter for innflytting av de tidligste byggetrinn innen utgangen av 2018. 

Begge tomtealternativ vil være avhengig av at god fremdrift i nødvendig oppgradering av 

kommunalteknisk infrastruktur. Og er avhengig av at dette blir gjennomført før kommunen kan 

behandle byggesak. 

Økonomi: 

Beregningen som Rambøll har gjort viser at det er liten økonomisk forskjell på de to alternativene. 

Dette forutsetter at deler av herredshuset gjenbrukes og «layout» beholdes. Noe som igjen vil si at 

Frøya kommune må bygge 7,5% mer bygningsmasse for å oppnå samme arealeffektivitet som et 

nybygg på Beinskardet. 

  Antall Mengde Enhetspris Rådhustomta Beinskardet 

Pleieplasser inkl. fellestjenester 28 stk 130 m2 35 000,- pr m2 127 400 000 127 400 000 

Universelle boliger inkl. fellesareal 48 stk 100 m2 35 000,- pr m2 168 000 000 168 000 000 

Tomteerverv Beinskardet 1 stk 42 mål     4 000 000 

Besparelse gjenbruk Bygg C 
Rådhustomta   339 m2 20 000,- pr m2 -6 780 000   

Besparelse gjenbruk av Kjeller 
Rådhustomta   1830 m2 10 000,. Pr m2 -18 300 000   

Redusert arealeffektivitet 
Rådhustomta 7,5 %     22 155 000   

Rivningskostnader (unntatt kjeller)       7 000 000   

Sum       299 475 000 299 400 000 

Hvis Frøya kommune ønsker å rive hele dagens herredshus, vil besparelsene og redusert 

arealeffektivitet falle bort. Rivekostnaden vil da også bli noe større. Forskjellen på de to 

alternativene vil da bli forskjellen i pris tomteervervet på Beinskardet og rivekostnad av dagens 

herredshus. 

Dagens sykehjem: 

I «morgendagens omsorgs» vedtak (195/16) står det at tjenestene skal samlokaliseres og plasseres i 

nærheten av Beinskardet, dvs. på Sistranda. Ingen av de 2 tomteforslagene innebærer at noen av 

tjenestene skal fortsette på Hamarvik, der dagens sykehjem er lokalisert. Rådmannen ser heller ikke 

at det er alternative tjenester som kan legges dit uten at bygget gjennomgår en omfattende 

rehabilitering. Rådmannen foreslår derfor at dette området omreguleres til bolig/nærings formål og 

legges ut for salg. 
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Tilstandsvurdering herredshuset: 

Rådmannen har i forbindelse med utredningsarbeidet bedt Rambøll om en vurdering av 

herredshuset, og hva kommunen bør gjøre hvis kommunen skal fortsette å ha 

administrasjonssenteret her. Nedenfor er hovedkonklusjonene til Rambøll: 

Vi (Rambøll) har i forhold til prioritering på utførelse over tid samlet utskifting av byggets tekniske 

installasjoner + ny taktekking som et felles prosjekt tidlig i planperioden.  På bakgrunn av signaler 

om dårlig arealutnyttelse i dag, har vi lagt til grunn av sokkel/kjelleretasjene i stor grad 

nedgraderes til kjeller/lagerfunksjoner, og at ordinære kontorfunksjoner konsentreres til de høyere 

etasjeplan hvor dagslysforholdene er bedre. 

 

Når de tekniske installasjonene er skiftet ut i sin helhet, kan en omdisponere arealbruken gjennom 

«totalrehabilitering» av fraflyttede lokaler i den gamle helsestasjonen (medtatt som teknisk 

oppgradering) gjennomføres. 

 

Nytt trapperomstilbygg med heis foran, eller i stedet for Fiskernes Bank bygning, er medtatt som 

et prioritert Utviklingsprosjekt tidlig i planperioden, men beløpet ligger i en egen kolonne da dette 

regnes som et investeringsprosjekt. 

 

Registrerte avvik med tiltaksforslag: I nedenstående tabell fremkommer en sammenstilling av 

registrerte avvik av tilstandsgrad 2 og 3 inkl. tilhørende prosjektkostnad for utbedring.   

 

Bygn 

Del 

Beskrivelse Utskiftings 

Kostnad 

Utskifting 

kostnad 

Utviklings 

kostnad 

TG Prioritet 

    0-4 år 

[NOK]  

eks mva  

5-10 år 

[NOK] 

eks mva  

0-4 år 

[NOK] 

eks mva  

TG Høy (H)  

Lav (L) 

 

24 Utskifting av yttertak 1 500 000     2 H 

24 Tillegg for isolering av loftsgulv 1 000 000     2   

              

  Rehabilitering/oppgradering 

helsestasjonen (ca 400 m2)   8 000 000 

  
3 L 

              

40 Utskifting av underfordelinger 2 000 000     2 L 

90 Utskifting av heis 1 000 000     3   

              

  Nytt inngangsparti med heis (Øst)     5 000 000 3 H 

  Sum 5 500 000 8 000 000 5 000 000     

 

Rambøll foreslår altså at kommunen utbedrer gamle helsestasjonen, nedgraderer kjeller og river 

bygget der NAV og kirkekontoret holder til i dag, og planlegge et nytt inngangsparti med heis i 

stedet. På slik måte kan kommunen konsentrere arealbruken på en bedre måte. Dette arbeidet er 

ikke noe som må gjøres umiddelbart, men rådmannen anbefaler at kommunen jobber med dette 

parallelt, og har en tidsplan på hva og når dette skal gjøres, slik at ansatte både på herredshuset og 

Kysthaven får innsikt i hva som skjer med deres arbeidssteder.  

Faglige råd: 

De helsefaglige rådene er entydige i denne saken. Beinskardet anses som den best egnede tomten til 

utbyggingen av morgendagens omsorg. Tomten er sentrumsnær nok til brukerne som skal bo her. 

Disse brukerne befinner seg i øverste trinn i den vedtatte omsorgstrappa, - dette er de som har 

størst bistandsbehov.  I tillegg vektlegges dette med ro – å kunne trekke seg tilbake etter en 
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cafetur/spasertur og finne roen som et vektig argument. Og til slutt dette med å få til gode, store og 

funksjonelle utearealer som tungtveiende grunner til å gå for Beinskardet som tomtevalg. 

Rådmannens anbefaling 

 

Rådmannen mener at begge tomtealternativene vil kunne tilfredsstille de krav som stilles til 

fremtidig arealbruk i «morgendagens omsorg».  

Rådmannens intensjon i «tomtevalgprosessen» har vært- i tillegg til å tilrettelegge for gode 

lokaliteter for helse og omsorg, å se på en helhetlig bruk av kommunale bygg. Dette for å redusere 

kommunens driftsutgifter. Rådmannen ser at det er klare økonomiske og rasjonelle fordeler med at 

kommunen kun har to bygg, mot at en utbygging der kommunen må ivareta tre bygg: Herredshus + 

Kysthaven + Helsehus. Rådmann valgte å vektlegge dette med å ha 2 bygg i tidligere tilrådining i 

samme sak. 

Mulighetene er flere med tanke på «2-hus-prinsippet», her skisseres 3 av mulighetene: 

 Bygge helsehus på rådhustomta, leieforholdet /evt kjøpe kysthaven. Dvs at en må etablere 

et nytt rådhus i Kysthaven. (rådmannens tildigere innstilling) 

 

 Bygge nytt på Beinskardet, fortsette leieforholdet /evt kjøpe kysthaven, selge rådhuset. Dvs 

bygge stort nok på Beinskardet slik at dette inneholder nok plass til at Frøya kommune kan 

etablere et nytt rådhus i Kysthaven. Da kan hele eller deler av herredshuset selges. (Et 

forsiktig anslag på 10 000 kr pr kvm for ca 2500 kvm gir en salgspris på ca 25 000 000 kr, som 

kan benyttes inn i prosjektet på Beinskardet ved et alternativ der herredshuset selges) 

 

 Bygge nytt på Beinskardet, beholde rådhuset – avslutte leieforholdet på Kysthaven i 2029. 

Da må det legges opp til et byggetrinn i 2029 der lege/helsestasjon mm flyttes f.eks til 

Beinskardet 

 

Rådmann anbefaler at det jobbes videre med «2 hus prinsippet», og at det legges frem en helhetlig 

plan. 

Når det kommer til tomtevalget, er det 2 tomter som er utredet i denne saken. I tillegg til det som er 

utredet over, vil de ulike valgene gi noen konsekvenser: 

 Tomtevalg Beinskardet, konsekvens:  

 Store deler av 2. etg i Kysthaven blir ledig. Det må settes i gang en prosess for å se på 

hvilke funksjoner som skal inn i de ledige lokalene. Flytte funksjoner og ansatte fra 

herredshuset? 

 Selge/rive deler av herredshuset etterhvert 

 Kommunedelplan Sistranda kan ferdigstilles. 

 

 Tomtevalg herredshustomta, konsekvens: 

 Det må lages gode løsninger for midlertidige og permanente lokaler for ansatte i dagens 

rådhus 

 2 hus prinsippet «innfris» ved at en avhender 1 bygg 

 Kommunedelplan Sistranda må legges ut på ny høring 
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Når rådmannen skal anbefale et av alternativene, vektlegges følgende 3 argumenter: 

1. Kostnader: Notatet fra Rambøll viser at det er liten forskjell på kostnaden om Frøya 

kommune velger rådhustomta eller Beinskardet.  

2. Tid: Forskjellen på fremdriften er også liten, Rambøll skriver at bygging på rådhustomten vil 

ta litt lenger tid hvis kommunen river alt unntatt kjeller, men vil da få en positiv effekt hvis 

kommunen tar en trinnvis utbygning. 

3. Helsefaglige råd – viser til resultat fra workshop der tilbakemeldingen var entydig mot at 

Beinskardet er det beste valget for denne brukergruppen 

 

Ut fra at kostnader og tid er likestilt for de ulike tomtene, har rådmannen landet på å gjøre sin 

innstilling basert på de helsefaglige råd som er gitt fra ansatte i tjenestene. 

Rådmannens forslag til vedtak blir på dette grunnlaget å anbefale at tomten på Beinskardet velges 

til fremtidens utbygging av «morgendagens omsorg». Som en konsekvens av detter ser rådmann det 

nødvendig å sette i gang en prosess for å selge dagens sykehjem på Hamarvik.  

Rådmann anbefaler at følgende tjenester skal samlokaliseres i og rundt det nye helsehuset: 

 Hele dagens pleie og omsorgstjenesten dvs. sykehjem og hjemmetjeneste, 

institusjonskjøkken og vaskeri for beboertøy. 

 I den videre planlegging anbefaler rådmann at det må tas høyde for at kommunen nå får 

gode lokaler tilpasset innbyggernes behov i fremtidens moderne kommune. (Ny 

kommunerolle) Herunder kan nevnes tilrettelagte lokaler for dagsenter eldre og dagsenter 

demente. Gode lokaler for rehabilitering, forvaltningskontor, aktivitører/livsglede, og det 

skal sees på om det skal tilrettelegges for et virtuelt behandlingsrom og lokaler for legevakt 

og ambulanse. Ta høyde for kommunale KAD –senger, lokaler for velvære/frisør/cafe, 

garasjer til hjemmetjenesten, gode uteområder for brukergruppene, seremoni og bårerom 

og tilrettelagte areal for pleie og omsorgsadministrasjonen.  

 

Rådmann anbefaler å ha fokus på utforming/estetikk, og ønsker at plantegninger skal godkjennes 

politisk før igangsetting. 

Som en konsekvens av punktene over ser rådmannen det nødvendig å se på kommunens totale 

arealbehov-  og se på hvordan en kan maksimal utnytte disse. 

Rådmann anbefaler ikke å flytte legetjenesten, helsestasjonen, psykisk helsearbeid, 

fysio/ergo.tjenesten i nytt helsehus, da de har gode og funksjonelle lokaler i Kysthaven. I tillegg 

jobber disse tjenestene i prosess med å bli «familiens hus» og det er derfor mest formålstjenlig at 

disse forblir i Kysthaven.  

Frivilligsentralen er ønsket over i et nytt helsehus av de ansatte innen helse og omsorg, og også av 

gruppen som jobber med frivillighet/pårørendeomsorg. Rådmann vil ikke anbefale dette, da det er 

et ønske fra øvrige virksomheter om at sentralen ikke skal være spesifikt knyttet opp mot eldre og et 

helsehus, men mot alle innbyggerne. Derfor mener rådmann at frivilligsentralen har den beste 

plasseringen midt i sentrum.   
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Økonomiske konsekvenser 

 
Rådmann legger frem separate saker som omhandler øknomi 
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SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, MOLOPROSJEKT MED GJESTEHAVN PÅ SISTRANDA 

OG KAI FOR «FRU INGER»  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved Frøya kultur og 

kompetansesenter i samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommunes prosjekt for kai for «Fru Inger». 

Frøya kommunes andel i prosjektet på 3,35 mill. kr finansieres gjennom låneopptak i 

investeringsbudsjettet for 2018. 

 

 

Vedlegg: 

 

Kai og småbåthavn for  Guri Kunna videregående skole 

Ytelsesbeskrivelse og tekniske spesifikasjoner for småbåtanlegg 

Situasjonsplan kai for «Fru Inger» og småbåthavn 

 

Saksopplysninger:   

 

Sør -Trøndelag fylkeskommune regulerer ett område i sjø ved Frøya videregående skole med formål om 

småbåthavn med 12 båtplasser og egen kai for skolens båt «Fru Inger». Det utredes også hvorvidt det skal bygges 

plass til NTNU’s båt «Gunnerius» i samme område.  

 

Sør -Trøndelag fylkeskommune har bruk for 2-4 båtplasser i småbåthavna for egne båter og har utfordret Frøya 

kommune på om de ønsker å bygge ut restkapasiteten i anlegget med inntil 8-10 båtplasser. Småbåthavna er 

prosjektert med 12 båtplasser. Prosjektet har vært ute på anbud og Frøya kommunes andel i prosjektet er 

beregnet til 3,35 mill. kr. Dette er en opsjon i totalprosjektet og kommer bare til bestilling om Frøya kommune 

ser behov for gjestehavna og vil delta i prosjektet. Det må mudres ekstra for å få nok dybde til småbåthavna. 

 

Prosjektet har byggestart høsten 2017 og planlegges fullført i mars 2018. Eierforhold og drift av anlegget er ikke 

avklart men forventes avklart før igangsettelse av prosjektet. 

 

Vurdering: 

 

Frøya Kommune er kontaktet av Sør -Trøndelag fylkeskommune med forespørsel om det er interesse for å delta i 

utbygging av småbåthavn ved Frøya videregående skole – Guri Kunna. Fylkeskommunen regulerer og har 

prosjektert småbåthavn med plass til 12 båter og egen kai for fylkeskommunens båt «Fru Inger».  

Det er restkapasitet i småbåthavna på 8-10 plasser som er tilgjengelig for Frøya kommune. Fylkeskommunen vil 

ikke bygge ut dette i dette omfanget om kommunen ikke er interessert fordi det utgjør ekstra kostnader i 

forbindelse med utdyping og mudring.  

 

Tilgjengelige båtplasser forslås utnyttet som gjestehavn for turbåter som ønsker å gå i land på Sistranda eller som 

av annen årsak ønsker ett kort opphold på Sistranda. Båtplassene skal kun benyttes som gjestehavn og skal ikke 

fungere som fast havn med egen båtplass for kommunen eller andre.   
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Prosjektet fullføres våren i 2018 slik at nødvendig finansiering for kommunens andel i prosjektet er tidsnok i 

forbindelse med behandling av investeringsbudsjettet for 2018.  

På spørsmål om drift av småbåthavna er fylkeskommunen usikker på hvilken modell eller måte dette skal løses på 

men sier at de ønsker dette avklart i god tid før arbeidets oppstart.  

Eierforhold mellom kommunens andel i småbåthavna og fylkeskommunen må også avklares i forkant av 

igangsetting da dette ikke er avklart på nåværende tidspunkt.  

 

Frøya kommune ønsker ikke å ha ansvar for drift eller driftskostnader av gjestehavna. Frøya kommune er klar på 

at det ikke er behov for tilgjengelig strøm eller vannfylling ved gjestehavna da dette ivaretas av andre 

gjestehavner i nær tilknytning til Sistranda.  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak blir som følger: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved Frøya kultur og 

kompetansesenter i samarbeid med Sør Trøndelag fylkeskommunes prosjekt for kai for «Fru Inger». Frøya 

kommunes andel i prosjektet på 3,35 mill. kr finansieres gjennom låneopptak i investeringsbudsjettet for 2018. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART AV 

PLANARBEID  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret i Frøya kommune ber rådmannen varsle oppstart av arbeidet med revidering av 

kommuneplanens arealdel i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12. 

2. Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel, sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i perioden 06.06.2017 til 09.08.2017, jamfør plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.  

3. Det bes særlig om innspill på fokusområder og strategier for revideringen.  

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsutkast planprogram for kommuneplanens arealdel. 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn 

Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt 15.02.2011. Arealplanen omfatter både land- og sjøareal i Frøya 

kommune.  

 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen 

mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. Kommuneplanens arealdel 

reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, 

regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen. 

 

I kommunens vedtatte planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 fra sak 148/16 i kommunestyret, 01.09.16, står 

følgende:  

 

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) for Frøya kommune ble vedtatt 2011. Antall 

dispensasjonssaker har vært høy de siste årene. Frøya er en kommune i sterk utvikling, både 

befolknings- og næringsmessig, som påpekt i teksten over. Dette medfører også et press på arealene. 

Det er derfor viktig at Frøya kommune har en arealplan aom tar høyde for veksten, både i forhold til 

bruk og vern av områdene til land og til sjøs. Samfunnsplanen gir føringer for forvaltning av arealene 

og vil benyttes i arbeidet. Under forrige rullering ble Kystsoneplanen inkludert i arealplanen. Det er 

ønskelig at dette videreføres. 

 

I planstrategien legges det med bakgrunn i det overstående opp til at kommuneplanens arealdel for Frøya 

kommune rulleres i perioden 2016-2018. 

 

Planprogram 

Første fase i arbeidet med arealplanen er å legge fram et planprogram for arbeidet. 

Planprogram for kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningsloven (Pbl). 
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Forslaget til planprogram sendes på høring til berørte myndigheter, interesseorganisasjoner og andre lokale 

aktører, og legges ut til offentlig ettersyn før det behandles og fastsettes av kommunestyret. Dette er beskrevet i 

Plan- og bygningslovens § 11-13 slik: 

 

For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til planprogram skal 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og 

kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi 

uttalelse skal være minst seks uker. 

 

Planprogrammet skal i henhold til § 4-1 i Pbl, redegjøre for: 

1. Formålet med planarbeidet. 

2. Hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, og behov for utredninger. 

3. Aktuelle alternativer. 

4. Planprosessen med frister, deltakere og opplegg for medvirkning. 

 

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med deltakelse og 

medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal utredes for nye utbyggingsområder. 

Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og 

miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger. Med utgangspunkt i innkomne merknader, skal 

kommunestyret fastsette endelig planprogram. I arbeidet med selve arealplanen med konsekvensutredning og 

ROS, skal det tas utgangspunkt i føringene fra fastsatt planprogram. 

 

Frøya kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel (samfunnsplanen) i 2015. Samfunnsplanen gir mål og 

prioriteringer for utvikling av samfunnet som helhet. Arealdelen skal ta opp i seg disse målene og prioriteringene, 

og er dermed et virkemiddel for realisering av de arealmessige konsekvensene i samfunnsplanen. På bakgrunn av 

dette, samt vedtatt kommunal planstrategi er følgende fokusområder og strategier for revideringen av 

kommuneplanens arealdel valgt: 

 

 

 

Boligbygging 

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges til rette for nye 

områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på fortetting og konsentreres i 

områder med gang- og sykkelvei, samt rundt oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder 

søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet 

til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Skape helsefremmende skoler og barnehager – med fokus på både psykisk og 

fysisk helse. 

 Frøya skal ha 30 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2020. 

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 

Fritidsboliger 

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen ønsker å legge 

til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye områder 

for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik 

at fritidsbeboere kan bidra som ressurser for grendene.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Legge til rette for levende grender gjennom å støtte grendalagsarbeid. 

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 
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 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan. 

 Satse på nye næringer. 

 

Småbåthavner og naust 

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede naustområder og flere 

felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng med eksisterende og nye 

utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 

Næringsareal 

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på mulighet for utvidelse av 

eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på mulighet for arealer til 

havneformål.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Satse på nye næringer. 

 Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.  

 Gi gode rammevilkår for næringslivet.  

 

Øyrekka 

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. Frøya kommune ønsker 

å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom forvaltning av arealene, både for 

fastboende og besøkende.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 

Sjøareal 

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med fiskerinæringen, 

havbruksnæringa og sektormyndighetene.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og har en 

bærekraftig bruk av naturressursene.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Satse på nye næringer.  

 Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 Gi gode rammevilkår for næringslivet.  

 Være ledende på å videreutvikle og satse på eksisterende nye næringer.  

 

Kulturarv 

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette hensynssoner for å ivareta 

kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Frøya ivaretar kulturarven: 

 Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å 

skape opplevelser. 

 Bruke kulturarven aktivt i identitetsskapende arbeid.  

 



Saknr: 85/17 

Trafikksikkerhet 

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i dette vil kommunen 

ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning av nye utbyggingsområder.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og 

sykkelveier. 

 

Folkehelse 

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal det vurderes 

hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres gjennom arealformål for å ivareta 

og bedre befolkningens helse.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Utvikle gode arenaer for organisert og uorganisert aktivitet, både lokalt og sentralt 

i kommunen.  

 Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud. 

 Legge til rette for levende grender gjennom å støtte grendalagsarbeid.  

 Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt i kommunen.  

 Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg, gjerne i samarbeid med andre.  

 Ta vare på Frøyas natur for å gi muligheter til gode opplevelser og friluftsliv.  

 Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de sunne valgene i hverdagen.  

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan.  

 

Arealreserver 

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke har blitt realisert 

siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å se på arealreserver både innenfor 

bolig, fritidsbolig, naust, småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte 

områder for utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder.  

 

Fortetting 

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av nye 

utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra til en bærekraftig 

utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av arealer i tråd med nasjonale 

retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som reduserer 

potensielle konflikter mellom ulike interesser.  

 

Andre behov 

Frøya kommune har i tillegg andre behov som vil bli tema for rulleringen. 

 Gjennomgang og presisering av planbestemmelser. 

 Offentlige behov: Har noen kommunale virksomheter behov for areal? (Skole, 

helse, vann og avløp?) Sikre kommunale bygg i arealformål. 

 Vurdere behov for og plassering av massedeponi/masseuttak. 

 Oppdatere arealplanen i tråd med vedtatte reguleringsplaner. 

 Karttekniske justeringer, justere grenser for arealformål i tråd med 

eiendomsgrenser. 

 

For ytterligere informasjon om nasjonale, regionale og lokale planer og føringer, organisering av planprosessen, 

opplegg for medvirkning og forslag til fremdriftsplan, vises det til vedlagt høringsutkast av planprogrammet.  

 

Vurdering: 

 

Høringsutkast til planprogram for kommuneplanens arealdel er utarbeidet på bakgrunn av:  

 Veileder T-1491: Kommuneplanens arealdel – Utarbeiding og innhold 

 Veileder T-1493: Konsekvensutredninger – Kommuneplanens arealdel 

 

Høringsutkastet beskriver planarbeidets formål, rammene for gjennomføring av planarbeidet med nødvendige 

utredninger, planprosessen med frister og opplegget for medvirkning, i tråd med plan- og bygningsloven.  
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Fokusområder og strategier er utarbeidet på bakgrunn av kommuneplanens samfunnsdel og kommunal 

planstrategi, og vil bli førende for vurdering av innspill og endret arealbruk under planprosessen. På bakgrunn av 

dette anbefaler rådmannen at man særlig inviterer til innspill på fokusområder og strategier.  

 

Rådmannen har vektlagt medvirkningsprosesser mer omfattende enn lovens krav, særlig gjelder dette for barn og 

unge. Dette er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel: arbeide for medvirkning fra alle grupper i 

befolkningen. 

 

Det følger av plan- og bygningslovens § 11-13 at planprogrammet skal ligge til høring og offentlig ettersyn i 

minst 6 uker. Da høringsperioden vil sammenfalle med fellesferien, legges 3 uker til høringsperioden som da vil 

vare fra 06.06.2017 til 09.08.2017. 

 

Rådmannen tilråder kommunestyret til å vedta at forslag til planprogram sendes ut på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i perioden 06.06.2017 til 09.08.2017.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Planprogrammet er utarbeidet med bakgrunn i kommuneplanens samfunnsdel og kommunal planstrategi.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ikke relevant. 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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BUDSJETTPROSESSEN FOR 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar rådmannens forslag til budsjettprosessen til orientering 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Etter signaler fra ordfører vil rådmannen beskrive budsjettprosessen, slik at vi får en god gjennomføring av 

prosessen for økonomiplanperioden 2018 – 2021. 

 

Budsjettprosessen i dag, er at rådmannen innhenter fra virksomhetene nye tiltak til budsjettet, både driftstiltak og 

investeringer, prioriterer disse før de presenteres for formannskapet i et todagersmøte i oktober. Rådmannen 

utarbeider etter dette et forslag til budsjett for neste år med investeringer for økonomiplanperioden som blir 

behandlet i formannskapet i november. Formannskapets vedtak blir deretter lagt ut på høring, og kommunestyret 

behandler dette i desember. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har fått signaler på at budsjettet bør ha en litt annen behandling, med mer involvering tidligere i 

fasen fra politisk nivå. Rådmannen foreslår derfor at Frøya kommune for 2018 deler opp budsjettvedtaket i to 

deler, og behandler driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet separat. 

 

Investeringsbudsjettet 

Rådmannen foreslår å vedta investeringsbudsjettet i et eget møte, og driftsbudsjettet i et annet møte. 

Investeringsbudsjettet foreslås behandlet i augustmøtet sammen med gebyrregulativet for 2018. Rådmannen 

mener at ved å behandle investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden separat fra driftsbudsjettet, at 

investeringene får en større plass i budsjettbehandlingen, og at Frøya kommune får en bedre og grundigere 

forankring av de investeringene som ønskes gjennomført. Rådmannen anbefaler at investeringsønsker blir 

behandlet i formannskapet, etter at rådmannen har innhentet innspill fra virksomhetene i kommunen. Alle 

investeringsforslag vil ha en medfølgende beskrivelse som inneholder hvem og hvorfor denne investeringen skal 

gjennomføres, samt et kostnadsoverslag / tilbud på hva som skal gjøres.  

 

Rådmannen ønsker tilbakemelding på om formannskapet ønsker at praksisen er slik som i dag, hvor 

virksomhetslederne anslår kostnaden med en investering. Det kritiske med denne praksisen er at det ikke vil være 

nøyaktige kostnadstall med investeringen. En annen praksis kan være å starte prosessen med investeringene, hvor 

det foreligger et anbud / tilbud på investeringen før den fremlegges politisk nivå. Det kritiske med denne 

praksisen vil være at rådmannen må bruke mye mer tid på hvert investeringsforslag, og mye av 

detaljplanleggingen vil være gjort før investeringsforslaget blir vedtatt. Rådmannen anbefaler at Frøya kommune 

følger nåværende praksis der kommunen gjennomfører denne detaljplanleggingen etter at investeringsforslaget er 

vedtatt, for å spare saksbehandlingstid på hvert investeringsforslag. 
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Driftsbudsjettet 

Det foreslås at rådmannen innhenter ønsker på driftstiltak og setter opp et foreløpig budsjett. Dette budsjettet 

inneholder forventet lønns-, og pensjonsutvikling samt tidligere vedtatte driftstiltak. Rådmannen kan da se om det 

er rom for nye tiltak eller om det er nødvendig med sparetiltak. 

 

Foreløpige beregninger viser at det ikke vil være nødvendig med sparetiltak for Frøya kommune hvis 

forutsetningene i befolkningsvekst og KS’s prognose for økonomiplanperioden holdes. 

 

Rådmannen foreslår at dette driftsbudsjettet inkludert tidligere vedtatte driftstiltak, sammen med en prioritert 

tiltaksliste blir behandlet i et arbeidsmøte med hovedutvalgene, Forvaltning, Drift og Formannskap i 

august/september. Etter arbeidsmøtet med de politiske utvalgene utarbeider rådmannen et budsjett som er i tråd 

med de politiske signaler som er gitt i arbeidsmøtene og fremmer saken for formannskap og kommunestyret i 

hhv. november og desember. Det tidligere vedtatte investeringsbudsjettet blir tatt inn i denne behandlingen. 

 

Som en følge av at investeringsbudsjettet blir vedtatt relativt tidlig i året, kan det hende at det vil være noen 

endringer på dette. Rådmannen foreslår at eventuelle endringer til investeringsbudsjettet, også kan være med inn i 

denne behandlingen. 

 

Tidsplan 

Dato 2017 Arbeidsoppgaver Hvor / fora 

30.5 Orientering om budsjettprosessen 2018  Formannskapet 

13.6 Budsjettrundskriv 
 

Formannskapet 
 

August Behandling av gebyr og betalingssatser Formannskap 
Kommunestyret 

August Behandling av investeringsbudsjettet Formannskap 
Kommunestyret 

Aug/sept Arbeidsmøter med politiske utvalg Forvaltning 
Drift 
Formannskap 

Medio 
oktober 

Statsbudsjettet 2017 legges frem Finansdepartementet / 
Trondheim - Fylkesmann  

Uke 42/43  Rådmannen legger frem hovedinnholdet i 
statsbudsjettet og konsekvenser / virkninger for vår 
kommune 
 

Formannskapet 

Uke 46 Rådmannen legger frem budsjett, økonomiplan og 
handlingsprogram. Formannskapet behandler 
rådmannens forslag og utarbeider sitt forslag til 
kommunestyret 

Formannskapet 

  Høring budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 
(Uke 48-49) 

Administrasjonen 

Uke 50 Kommunestyret behandler budsjettet for 2017 og 
økonomi og handlingsprogrammet 

Kommunestyret 

 

 



Saknr: 87/17 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

30.05.2017 

Arkivsaksnr: 

17/1446 

Sak nr: 

87/17 

Saksbehandler: 

Hjørdis Årvik Smalø 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

87/17 Formannskapet 30.05.2017 

 

TRØNDERSK KYSTKOMPETANSE - VALG 2017 - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Til styret for Trøndersk Kystkompetanse foreslås følgende medlem og varamedlem for 2 år: 

 

Fast medlem: 

 

Personlig varamedlem: 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Til styret i Trøndersk Kystkompetanse skal det fra Frøya kommune velges 1 medlem med personlig varamedlem 

for 2 år.  

 

Valget skal foregå på generalforsamlingen 6. juni 2017. 

 

I inneværende periode har Kristin Reppe Storø vært medlem og Martin Nilsen personlig varamedlem. 
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VALG AV MEDLEMMER TIL KOMMUNEKOMITÉ FOR TV-AKSJONEN NRK 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunekomité for TV-aksjonen 2017 sammensettes slik: 

 

Varaordfører Pål Terje Bekken 

Aleksander Søreng (opposisjon) 

Roger Antonsen (oppvekst) 

Frivilligsentralen 

Knut Arne Strømøy (administrasjon) 

Frøya ungdomsråd 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra TV-aksjonen NRK UNICEF datert 26.04.17 

 

Saksopplysninger:   

 

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i 

Norge. Søndag 22. oktober 2017 går årets aksjon av stabelen. 

 

TV-aksjonen 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. 

 

Årets TV-aksjon skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang på læring. Ett av fem barn i 

krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få 

ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. Skolegang gir barn som lever i konfliktområder en 

mulighet til å lære, leke og være sammen. På sikt bidrar utdanning til å gjenoppbygge samfunn og gi håp for 

fremtiden. 

 

Vurdering: 

Kommunekomiteen settes sammen som tidligere år, av politisk ledelse, frivilligheten, Frøya ungdomsråd og 

administrasjonen. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV OLA AGNAR GRØNSKAG 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Ola Agnar Grønskag innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra 

kommunestyrevedtak og ut valgperioden.  

 

Edvin August Paulsen trer inn som fast medlem frem til Tove Merete Vedal er tilbake fra 

permisjon. Når Vedal er tilbake, vil Halgeir Arild Hammer tre inn som fast medlem. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fritak. 

 

Saksopplysninger:   

 

Ola Agnar Grønskag søker om permisjon fra sine politiske verv i Frøya kommune ut 

valgperioden. 

Årsak til søknaden er hans helsesituasjon. 
 

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

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

i vervet. Kommunelovens § 15. pkt. 2. 
 

Vurdering: 

 

 Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg.  

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

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis  

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.»  

 
Dersom Ola Agnar Grønskag får innvilget fritak vil:  

 

Edvin August Paulsen tre inn som fast medlem frem til Tove Merete Vedal er tilbake fra permisjon. Når Vedal er 

tilbake vil Halgeir Arild Hammer tre inn som det faste medlemmet. 

 

Flg. nyvalg må forestas dersom fritaket innvilges: 

 
 1. vararepresentant i Formannskapet. 

 Fast medlem i Hovedutvalg for drift. 
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 1. vararepresentant i Administrasjonsutvalget. 

 Fast medlem i Trafikksikkerhetsutvalget. 

 Personlig vararepresentant for Arvid Agnar Hammernes i valgnemnd. 

 Kommunens representant i Samarbeidsutvalget ved Dyrøy oppvekstsenter. 

 5. varamedlem i Ankeutvalget. 
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SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV TONE MÅSØVAL 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tone Måsøval innvilges fritak fra sitt politiske verv i Kontrollutvalget fra 01.08.17 og ut perioden. 

Som 1. vara for Høyre innvilges hun permisjon i 1. år fra samme dato. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad. 

 

Saksopplysninger:   

 

Da Tone Måsøval skal flytte ut av kommunen i august 2017, ber hun fritak fra sine politiske verv som leder av 

Kontrollutvalget og som 1. varamedlem for Høyre i kommunestyret. 

 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer 

§ 2.Valg og sammensetning 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 

og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og 

fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles 

 

§ 3.Utskifting av medlemmer 

Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett 

eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget. 

Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget:  

 

"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal 

nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem  

og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité  
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etter § 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."  

 

Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i 

kontrollutvalget:  

 
«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende kommune eller 

fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for kommunestyret eller 

fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller 

fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående 

virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er 

ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.» 

 

 

Vurdering: 

 

Oppholdet er i første omgang tenkt for 1 år, med mulighet for forlengelse. 

Rådmann vurderer det slik at Måsøval innvilges fritak ut valgperioden som kontrollutvalgets leder. I og med at 

Kontrollutvalget må velges nytt hver gang det er utskifting av medlemmer, ser rådmann det som uhensiktsmessig 

å foreta 3 nyvalg av utvalget i samme valgperiode. 

 

Da hun er folkevalgt som 1. varamedlem for Høyre vurdrer Rådmann at hun gis permisjon i  

1. år fra 01.08.17. Om oppholdet skulle bli lengre kan hun søke om utvidelse av permisjon når det er aktuelt. 

 

Om Tone Måsøval innvilges fritak må: 

 

 Nytt kontrollutvalg velges. 

 Opprykk av varamedlemmer 
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FLYTTING -  GAMMELSKOLEN SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret gjør intensjonsvedtak med sikte på at gammelskolen Sistranda flyttes til sørsiden av 

Frøya kultur- og kompetansesenter, og rehabiliteres/restaureres til en fremtidig arena for kulturrelaterte 

aktiviteter, bl.a. museums- og utstillingslokaler. 

  

Endelig vedtak fattes når arbeidsgruppa kommer tilbake med en totalkostnad på flytting og bevaring, når 

alle priser er innhentet. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.01.2017 sak 10/17 

 

Vedtak: 

Saken utsettes i påvente av ferdigstillelse av handlingsplan/ tiltaksplan for kulturminner i Frøya kommune. Denne 

forventes ferdigstilt i løpet av 3 mnd. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.12.2016 sak 164/16 

 

Vedtak: 

Gammelskolen ved Sistranda skole vedtas rives. 

Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet, etter at anbud er innhentet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg:  

 

Tilstandsrapport 

 

Saksopplysninger:   

 

Formannskapet vedtok den 06.12.16 å rive Gammelskolen Sistranda. 

Kommunestyret vedtok den 26.01.17 å utsette saken i påvente av ferdigstillelse av Handlingsplan/Tiltaksplan for 

kulturminner i Frøya kommune. 

Formannskapet vedtok den 18.04.17 Handlingsplan kulturvern i Frøya kommune. 

 

Virksomheten Kultur og næring har fått mandat til å jobbe med de prioriterte tiltakene i Handlingsplan 

Kulturvern. Tiltakene er satt inn i ei tidslinje, som kan ses på som en fremdriftsplan. Handlingsplanen er 
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utarbeidet med bakgrunn i vedtatte Kulturplan 2014-2019 og Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Det er 

nedsatt en arbeidsgruppe innad i virksomheten som nå jobber med dette. 

 

 
 

Gammelskolen Sistranda er en bygning av stor kulturhistorisk verdi på Frøya. Den ble oppført rundt 1878, og er 

sammen med bedehuset blant de eldste bygningene i kommunesenteret. Gammelskolen Sistranda er for øvrig den 

eldste skolebygningen på Frøya, som fortsatt står. 

 

Flytting av gammelskolen: 

Gammelskolen står i dag midt i skolegården ved Sistranda skole. Bygget er avsperret med høye gjerder, og har 

ingen funksjon slik det står i dag. Arbeidsgruppa som jobber med Handlingsplan Kulturvern ønsker å flytte 

gammelskolen til sørsiden av Frøya kultur- og kompetansesenter. Dette er en strategisk god plassering av bygget 

med hensyn til fremtidig planer for bygningen. 

 

 

 
 

 

 

Bruksverdi: 

Å ta vare på gammelskolen vil ha en stor og viktig kulturhistorisk verdi for frøyværingen: «Hvis man ikke 

kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden» (Simone Weil). 

 

Arbeidsgruppa ser imidlertid en stor bruksverdi i gammelskolen, langt utover det og «bare» bevare 

bygningsmassen. Arbeidsgruppa ønsker å gi gammelskolen et «nytt liv», ved å være en aktiv arena for 



Saknr: 91/17 

kulturhistorie, identitet, formidling, kunnskap og kompetanse. Arbeidsgruppa ønsker å etablere et 

museum/utstillingslokale i gammelskolen. Dette skal administreres og driftes av Frøya kulturhus i samarbeid med 

Frivillighetssentralen.  

Et museum/utstillingslokale vil komme både innbyggerne, handelsstanden, næringslivet og ikke minst turister og 

tilreisende til gode.  

Det ligger i tillegg en lønnsomhet i dette, i form av salg av opplevelsespakker, utleie av galleri til kunstutstillinger 

osv. Sist men ikke minst så vil dette være i tråd med kulturplanen og kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Frivillighetssentralen vil kunne flytte sin administrasjon fra Næringens Hus og til gammelskolen. Dette vil spare 

Frøya kommune for fremtidige leiekostnader.  

I Saksnr 163113 budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsprogrammet 2017 - 2020 

Frivillighetssentralen vurderes med tanke på å få til rimeligere drift i løpet av 2017. 

 

 

Byggets tilstand: 

Det er foretatt en tilstandsvurdering, denne er vedlagt.  

Man kan ut fra denne tolke at bygget er i god forfatning. Det er videre innhentet kostnadsoverslag på 

rehabilitering/restaurering. 

Arbeidsgruppa jobber videre med planlegging av flytting, og kommer tilbake med en totalkostnad når alle priser 

er innhentet. 

 

 

Vurdering: 

 

Det er rådmannens oppfatning at en flytting av Gammelskolen til sørsiden av Frøya kultur- og kompetansesenter, 

for fremtidig etablering av kulturrelaterte aktiviteter som museums- og utstillingslokaler, er i tråd med 

kommunens overordna planverk (Kulturplan 2014-2019) Kommuneplanens samfunnsdel (2015-2027). 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kulturplan (2014-2019) 

Kap. 1.4 – Verdigrunnlag og målsettinger 

Kap. 5.3 – Kulturvern og museum 

 

Kulturplanen ber om at kommunen skal vurdere hvordan man best kan sikre slike bygninger, og ikke minst gi 

dem en spennende og aktiv framtid. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel (2015-2027) 

Samfunn, næring og kultur – Frøya ivaretar kulturarven 
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NY SØKNAD OM MIDLER - ARTISTS IN RESIDENCY  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

På bakgrunn av siste vedtak ber formannskapet søkeren se på alternative finansieringer for eventuelt 

videreføring av prosjektet. Søknaden foreslåes avslått.  

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra stiftelsen  

 

 

Saksopplysninger: 

 

Artist in residency på Sula startet i 2012 som et samarbeid mellom Stiftelsen Sula fyr, fylkeskommunen og 

Lademoen kunstnerverksted. Målet med prosjektet var å gi kunstnere fra hele verden muligheten til å skape kunst 

i annerledes omgivelser. 

 

Som en del av den internasjonale ordningen Artist in residency ved Lademoen kunstnerverksted har 

gjestekunstnerne hatt deler av sitt opphold i fyrvokterboligen ved Sula fyr. Stiftelsen Sula fyr har ivaretatt 

vertsrollen, og Frøya kommune har bevilget tilskudd til ordninga. Tilskuddet til stiftelsen skal dekke kostnader 

knyttet til opphold for kunstnerne og ivaretakelse av vertsrollen. 

 

Siden starten i 2012 har om lag 40 kunstnere fra ulike land benyttet seg av dette tilbudet. 

 

I denne avtalen forplikter stiftelsen seg: 

 For å sørge for at det er klart i vokterboligen til at kunstnere kan bo der.  

 Utføre vertrollen som innbefatter blant annet velkomst, introduksjon til innbyggerne på Sula, og hjelp til 

praktiske ting under oppholdet.  

 Tilrettelegge for utstillinger, og presentasjon i media. 

 

Frøya kommune deltok sammen med partene i et evalueringsmøte i regi av fylkeskommunen, juni 2016. Der 

presenterte aktørene sitt syn ut fra sitt ståsted, og det ble framlagt innspill med tanke på videre samarbeid. 

Stiftelsen ga uttrykk for at dette er svært positivt for Sula, og at de ønsker å være ei kunstner-øy. De ønsker mer 

tilstedeværelse av kunstnere og fokus på god kommunikasjon mellom samarbeidspartnerne. 

 

Frøya kommune sine innspill går på synliggjøring. Det er viktig at publiseringene ikke bare blir gjort i kanaler 

som innbyggerne ikke er godt kjent med, men at det blir presentert noe bedre enn tidligere både i lokal media, 

sosiale medier og utstillinger når det er mulig. Både på fast Frøya og øyrekka for øvrig.   

 

Lademoen kunstnerverksted medgir de har god anledning til å legge disse forventningene inn i kriteriene for 

oppholdet som tildeles de aktuelle kunstnerne. 
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Det er en felles enighet mellom samarbeidspartene om at dette er et godt prosjekt, men at synliggjøring i en større 

grad er viktig. 

 

Stiftelsen Sula fyr søker i denne omgang om støtte på kr 125 000 for en ny 2 årsperiode. 

  

 

Vurdering: 

 

Gjennom ordningen har Sula blitt kjent, og motiver fra Sula er med i flere kunstverk og produksjoner av 

kunstnere som har hatt opphold i fyrvokterboligen på Sula. 

 

Stiftelsen Sula fyr beskriver prosjektet som en suksesshistorie, og har en klar formening om at dette er med å 

sette Frøya og øyrekka på et verdenskart.  

 

Det er et sterkt ønske fra partene om å fortsette samarbeidet, og prosjektet er nevnt i kulturplana. 

 

I evalueringsmøte på Sula sist år var det felles enighet om at det skulle rettes fokus på mer synlighet. Dette 

forventes ivaretatt i forlengelse av prosjektet. Fra partene ble det også ønsket tett evaluering, noe 

fylkeskommunen sa at de villig tar initiativ til. 

  

Om kunstnere fra hele verden blir inspirert til å lage produksjoner på grunn av sitt opphold på Sula, kan det 

konkluderes med at dette er et vellykket samarbeid. 

 

Stiftelsen Sula fyr ble av formannskapet 17.03.2015 i sak 15/152 oppfordret til å se på alternativ finansiering for 

videreføring av dette prosjektet etter denne perioden.  

I søknaden fra stiftelsen kan man ikke se at dette fremgår i beskrivelsen. Rådmann anmoder om at dette blir en 

del av framtidig organisering av prosjektet, og ber om at dette fremlegges for kommunen i forkant av en eventuell 

ny søkerunde.    

 

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

I Strategisk plan for utvikling av kultur i Frøya kommune (2014-2019), er kunstnerordninga nevnt i kapittel 5: 

Kulturformidling. 

 

Som målsetting punkt 6 sier kulturplana:  

 Kunst og kulturformidling som arena for økt integrering. 

 

Tiltak:  

 Videreutvikle og utvide samarbeidet med Lademoen kunstnerverksted. 
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DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet fordeler drift- og aktivitetstilskudd til lag og organisasjoner med kr 300 000 for 2017 

som følger: 

 (Kr. 219 000 går til barn og unge innenfor idretten, disse midlene fordeles av Frøya Idrettsråd). 

Drifts og aktivitetstilskudd 2017 

Søker Type lag Tilskudd 

Klubben Grendalag   6000 

Bogøy Velforening   6000 

Sørburøy vel   4500 

Stølan kretslag   6000 

Valen grendalag   6000 

Sauøy velforening   6000 

Sula grendalag   6000 

Lyngblomst grendalag   6000 

Mausund grendalag   6000 

Nesset grendalag   6000 

Skjønhals kretslag   6000 

Dyrøy grendalag   6000 

Sørburøy skolekorps   4500 

Frøya Teaterlag   4500 

Frøya seniordans   500 

Mausund seniordans   500 

Frøyværingen   500 

Frøya LHL   0 

Frøya revmatikerforening   0 

Frøya øyråd   0 

Trøndelag kysthistoriske museum   0 

Mausund IL   0 

Frøya IL   0 

Frøya IGA   0 

Frøya klatreklubb   0 

Frøya og Hitra Taekwon-do   0     
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Nabeita IL   0 

NMK Frøya   0 

Frøya Sportsdykkelklubb   0 

Frøya fotballklubb   0 

    81000 
 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.05.2017 sak 78/17 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

    

  

  

  

  

  

    

Saksopplysninger:   

Tilskuddene er bekjentgjort gjennom pressen i tillegg til kommunenes hjemmeside. Tilskuddet er 

også bekjentgjort på Facebook, både på siden til kommunen, Frivilligsentralen og sidene til Frøya 

Idrettsråd. Frivilligsentralen og Frøya Idrettsråd har i tillegg sendt opplysninger på mail til lag og 

organisasjoner.  

Årets avsetning til dette formålet er på totalt kr 300 000, det er det samme som i 2016. Rådmannens 

forslag er at kr. 219 100 fordeles til idretten, dette er samme nivå som i 2016. 

Vurdering: 

I tråd med Frøya kommunes avtale med Frøya idrettsråd er det idretten selv gjennom idrettsrådet 

som fordeler midlene som går til barn og unge innenfor idrett og fysisk aktivitet. Her er det barn og 

unge i aldersgruppen 0 - 19 år som prioriteres. Dette er i tråd med signaler fra formannskapet som 

under behandling av Kvalitetsløft Frøya sa seg enig i at «barn og unge» samt «folkehelse» skulle 

prioriteres. 

Dette er de samme kriteriene som Norges Idrettsforbund bruker i tildelingssaker.  

Når det gjelder idrett og fysisk fostring er det med tilfredstillelse rådmannen mottar 

tilbakemeldinger om en kraftig økning både i aktivitet og antall aktive. Både basishallen, klatrehallen 

og fotballhallen har bidratt til et kraftig oppsving både i organisert og uorganisert fysisk aktivitet.  

Grendalagene rundt om på Frøya gjør en viktig jobb for lokalsamfunnene, men det er vanskelig å 

skille de ulike lagene i forhold til antall innbyggere. Det er ikke bare forskjell i størrelse, men også i 

aktivitet.  

Foreslåtte tilskudd til grendalagene er på samme nivå som i 2016. 

Rådmannen har også i år valgt ikke å tildele midler til rene interesseorganisasjoner som Frøya LHL 

(hjerte og lungesyke) og Frøya revmatikerforening, dette er i tråd med formannskapets vedtak i 

2016.  



Saknr: 93/17 

Rådmannen mener heller ikke at Frøya Øyråd og Trøndelag kysthistoriske museum er organisasjoner 

det er naturlig å tildele midler til fra denne ordningen.   

 

 

 



Saknr: 94/17 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

30.05.2017 

Arkivsaksnr: 

17/1469 

Sak nr: 

94/17 

Saksbehandler: 

Knut Arne Strømøy 

Arkivkode: 

D11 &01 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

94/17 Formannskapet 30.05.2017 

/ Kommunestyret 01.06.2017 

 

FRØYA IL - SØKNAD OM ENDRING I LEIEAVTALEN AV GOLAN GRESSBANE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune godkjenner endringene Frøya IL ønsker når det gjelder leieavtalen. 

Rådmannen gis fullmakt til å underskrive revidert kontrakt. 

 

Vedlegg: 

 

-Saksfremlegg gammel avtale 

-Gammel avtale 

-Søknad om endring og forslag til ny avtale 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyrevedtak 16/3381 vedtok Frøya kommune å inngå en kontrakt med Frøya IL om 

langtidsleie av Golan. Det viser seg at banen trenger omfattende renovering og Frøya IL ønsker på 

den bakgrunn noen endringer i inngått kontrakt. 

Siden inngåelse av leieavtale har det nye styret i Frøya IL gjennomgått avtalen på bakgrunn av at 

kostnadene ved en renovering blir langt større enn tidligere antatt. Frøya IL frykter at laget 

investerer store summer og legger ned betydelig dugnad for så å risikere at kommunen sier opp 

avtalen med 12 måneders varsel.  

Rådmannen er fortsatt av den formening at Frøya IL sin interesse for å ruste opp banen er meget 

positiv, men ser at avtalen kan tolkes sånn at laget kan risikere å pådra seg store utgifter til 

renovering samt legge ned mye dugnad for så å få en oppsigelse like etter.  

Frøya IL mener de trenger en revidert avtale for å starte opp med planlagte renovering i nærmeste 

fremtid. 

Videre ønsker Frøya IL at det presiseres at laget har retten til å selge reklamer ved anlegget samt at 

laget stilles ansvarlig for eventuelle fremtidige skatter og avgifter begrenset til aktiviteten de driver 

på anlegget. 

Dette har aldri vært rådmannens intensjon at et frivillig lag skal ta økonomisk risiko ved å renovere 

en kommunal bane og anbefaler derfor at Frøya IL sitt reviderte utkast til ny avtale legges til grunn 

for leieforholdet. 
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Rådmannen har vært i kontakt med leder for Frøya Idrettsråd som ikke ser behovet for ny 

behandling der da rådet allerede to ganger har sagt seg enig i at Frøya IL får inngå leieavtale om 

Golan. 

Frøya idrettslag har de siste tre årene disponert Golan (gressbanen på Sistranda) og som vederlag 

har de stått for dugnad og nødvendig utstyr på anlegget.  

Frøya IL er kommunens desidert største idrettslag både når det gjelder aktive og antall aktiviteter. 

Laget driver både med turning, fotball, håndball og basket, spesielt når det gjelder tilbud til barn og 

unge gjør de en betydelig innsats. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har i samråd med Frøya idrettsråd et ønske om å beholde Golan som fullskala 

fotballbane med naturgress. Frøya IL har de siste årene disponert banen og har gjort en 

kjempeinnsats for å holde den i orden. Golan har ikke fremstått så bra på mange år, men behovet for 

ny drenering og legging av ny gressmatte er udiskutabelt. 

At idrettslaget ønsker å benytte banen som sin hjemmearena er meget positivt og rådmannen finner 

det derfor ønskelig at Frøya IL inngår en langtidskontrakt om leie.  

At leietiden settes til 30 år er fordi laget da kan søke om spillemidler til renovering av banen, noe 

som har vist seg helt nødvendig. 

 I henvendelsen fra Frøya IL heter det at banen har fått større skader etter anleggsarbeidene i 

området og krever omfattende rehabilitering. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

30.05.2017 

Arkivsaksnr: 

17/1493 

Sak nr: 

95/17 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

95/17 Formannskapet 30.05.2017 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

30.05.2017 

Arkivsaksnr: 

17/1492 

Sak nr: 

96/17 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

96/17 Formannskapet 30.05.2017 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1491    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.05.17 OG FRA MØTE 16.05.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 12.05.17 og fra møte 16.05.17 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 12.05.17  

Protokoll fra møte 16.05.17 

 

 

 

 

 

 

 































































































































































SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: L80  

Arkivsaksnr.: 17/375    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TOMTEVALG - MORGENDAGENS OMSORG  

 

Forslag til vedtak: 
 

 Kommunestyret vedtar å benytte Beinskardet til utbyggingen av fremtidens tjenester i 

«morgendagens omsorg» jfr. vedtak i K-sak 195/16. Rådmann bes om å starte arbeidet 

med regulering og ervervelse av dette området. 

 

 Kommunestyret vedtar at alle tjenestene som i dag inngår i pleie og omsorg 

samlokaliseres på det nye området. 

 

 Kommunestyret ber rådmann sette i gang en prosess for å selge dagens sykehjem på 

Hamarvik. 

 

 Kommunestyret ber om at det i den videre planleggingen tas høyde for gode lokaler 

tilpasset innbyggernes behov, i fremtidens moderne kommune. (Ny kommunerolle)  

 

Herunder kan nevnes tilrettelagte lokaler for dagsenter eldre og dagsenter demente. 

Gode lokaler for rehabilitering, forvaltningskontor, aktivitører/livsglede, og det skal sees 

på om det skal tilrettelegges for et virtuelt behandlingsrom og lokaler for legevakt og 

ambulanse. Ta høyde for kommunale KAD –senger, lokaler for velvære/frisør/cafe, 

garasjer til hjemmetjenesten, gode uteområder for brukergruppene, seremoni og 

bårerom og tilrettelagte areal for pleie og omsorgsadministrasjonen.  

 

 Utforming (estetikk) og plantegninger skal godkjennes politisk.  

 

 Som en konsekvens av punktene over bes rådmannen levere en sak som omhandler 

kommuneadministrasjonens totale arealbehov-  samt angi forslag til maksimal utnyttelse. 

 

 

 

Vedlegg: 
1. Brev fra kommunelege Steven Crozier 

2. Referat fra kontaktmøte, sak og protokoll fra AMU 

3. Frøya helsehus mulighetsstudie 

4. Notat fra Rambøll – nytt helshus på Sistranda  

5. Notat fra Rambøll – utbyggingstakt 

6. Oppsummering workshop 



7. Notat fra Rambøll – tilstandsanalyse Herredshuset 

8. Saksfremlegg 195/16  – samme sak 

 
Saksopplysninger 

 

Bakgrunn for saken: 

Frøya kommune vedtok i sak 195/16 å bygge helsehus med 28 plasser og 48 omsorgsboliger i 

prosjektet «morgendagens omsorg». Tjenesten ble vedtatt å skulle samles og samlokaliseres. 

Rådmannen anbefalte i «sluttrapporten for morgendagens omsorg fase 2» at den nye, valgte tomta 

bør gi mulighet for samlokalisering, samt dekke behovet for utbygging fremover i tid og gi faglig 

gode løsninger i forhold til tilgang til utearealer, skjermet sansehager, brannsikkerhet m.m.  

Formannskapet behandlet tomtevalget 28.02.17 i sak 34/17 med følgende resultat: 

 «Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Ber om at rådmannen setter i gang en prosess i 

forhold til ansatte i dagens rådhus knyttet til midlertidige lokaler og fremtidige lokaler dersom 

rådhustomta velges. Det fremskaffes et grov oversikt over kostnader knyttet til midlertidig 

plassering av ansatt i dagens rådhus og tidspunktet for midlertidighet. I tillegg ønsker vi et 

foreløpig forslag til hvordan rådhustomta kan utnyttes og evt utvidelsesmuligheter frem i tid»  

Etter FSK sin behandling har rådmannen vært i dialog med KS for å sikre god informasjonsflyt og 
involvering i saken i fortsettelsen. KS anbefalte følgende i forhold til FSK sitt vedtak:  

«Når det gjelder ansatte i dagens rådhus, er dette er en sak for AMU, jf. Aml. 7-2. Saken settes på 
dagsorden til dette utvalget. Verneombudet(ene) involveres også med hjemmel i Aml  kap. 6. Når 
det gjelder tomtevalget, skal tillitsvalgte informeres i rådmannens regelmessige møter med 

organisasjonene. Selve tomtevalget er politikk» 

Rådmann har etter dette rådet fra KS avholdt møter med følgende formål (referat vedlagt) 

Tillitsvalgte (30.03.17) – drøftingsmøte. (Tidligere har dette vært en informasjonssak i samme 

utvalg) Legge frem alternative tomtevalg. Få innspill til hvilke tjenester som skal/kan samlokaliseres 

i nytt helsehus. Ba om at de avholder medlemsmøter med samme formål 

AMU (19.04.17) - drøfting av midlertidig og permanente lokaler for rådhusansatte dersom 

rådhustomta blir valgt. 

Workshop (24.04.17) - Gi innspill til valg av tjenester som skal inn i nytt helsehus og gi grunnlag for 

valg av hvilke tjenester som skal samlokaliseres -> få en faglig vurdering fra ansatte, med 

utgangspunkt i brukernes behov. Tverrfaglighet – Hvilke faggrupper har nytte av å jobbe sammen og 

hvilke gevinster ser en av å samlokalisere ulike og flere H/O tjenester? Gi rådmannen et godt 

grunnlag for tilråding i tomtevalg v. bygging av nytt helsehus og omsorgsboliger.  Tillitsvalgte tar 

med resultatet fra sine medlemmer med inn i workshopen.  

Historikk: 

Opprinnelig ble det vurdert 4 områder for utbygging av «morgendagens omsorg» i 2.høringsutkast 

kommunedelplan Sistranda: Grønnskaget, Beinskardet, Gulosmyran og Rådhustomta. Grønnskaget 

ble tidlig vurdert til å være for lite sentrumsnært, og Gulosmyran hadde for lite areal. Rådhustomta 

var tidlig et alternativ, men den ble på det stadiet vurderte for liten med tanke på senere utvidelse. I 

tillegg kom aspektet med at kommunens administrasjon bruker rådhuset i dag og den ble derfor 

ikke vurdert som et mulig alternativ i denne innledende fasen 



Beinskardet, en stor ubebygd tomt ble ansett som et godt alternativ, med god plass til dagens og 

morgendagens utbygning. 

I forbindelse med at formannskapet oppstartet en sentrumsplan, våren 2017 kom rådhustomta inn 

igjen som et alternativ. Dette etter en ekstern vurdering av størrelsen – «er tomta stor nok til våre 

behov» Eksterne vurderinger ble gjort av «Cubus» og «Rambøll» 

I forhold til lokalisering har et ønske om sentrumsnær beliggenhet vært sentralt. Dette er det 

føringer på fra bl.a husbankens veileder, som vektlegger at omsorgsboliger fungerer best når de 

lokaliseres nær det lokale livet med samfunns- og servicefunksjoner.  

Sistranda inneholder en rekke funksjoner som oppfyller dette, her ligger barne- og ungdomsskole, 

legekontor, cafe, hotell, frivilligsentral og kulturhus, samt flere idrettsanlegg.  Jamfør statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) er det et mål at 

arealbruken skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  Utbyggingsmønster og transportsystem 

bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette 

for klima- og miljøvennlige transportformer. 

En så sentrumsnær plassering som mulig vil øke beboernes mulighet til å benytte seg av de 

tilbudene som sentrum har uten å måtte være avhengig av biltransport. I tillegg vil funksjonene 

kunne nås av en større andel av ansatte og besøkende som kan benytte gange eller sykkel som 

transportmiddel.  

 

Når det gjelder hva som er sentrumsnært «nok» i denne saken, er meningene flerdelte. Rådmannen 

har spurt ansatte (workshop) og disse har flg. Innspill: 

Sistranda = sentrumsnært 

Sentrumsnært er 10-15 min gange 

Hva som er sentrumsnært kan oppleves forskjellig, uavhengig av fysisk avstand 

Nødvendige servicefunksjoner i nærhet –som butikk, lege, post, bank, apotek, treningstilbud, 

kulturtilbud, kafe` 

Fysisk framkommelighet viktig   - sommer som vinter 

Sentrum  - et «steinkast unna» -  versus vektlegging av fine uteområder hvor man kan bevege seg 

Trafikksikkerhet viktig 

Sentrumsnært – hvem sitt behov skal vi dekke? Brukere eller pårørende/besøkende? 

                              Disse brukerne har i hovedsak behov for hjelp 24/7 –mindre behov for 

                              Sentrumsnære funksjonaliteter. 

Ikke viktigst med sentrumsnært, men uteområder som er trafikksikker – bevegelsesfrihet 

Hvilke tjenester skal samlokaliseres? 

Et viktig punkt i tomtevalget er beslutningen om hvilke tjenester som skal være med inn i ett nytt 

helsehus. Rådmann har spurt sine fagfolk om råd i saken: 



«Gi innspill til valg av tjenester som skal inn i nytt helsehus og gi grunnlag for valg av hvilke tjenester 

som skal samlokaliseres. -> få en faglig vurdering fra ansatte - med utgangspunkt i brukernes 

behov» 

Tilbakemeldingene er som følger 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

PLO i sin helhet 

Dagsenter inkl 2 

dagsenter – for 

demente og for eldre 

Fysio/ ergo -  

dagtid/heltid? 

Rehabiliterings-

fasiliteter- 

treningsrom++ 

Fasiliteter for 

-lege 

- Frisør ol 

- Cafe/pub 

- butikk 

-garasje for 

hjemmesykepl 

 

Faggrupper: 

PLO og hjemme-

tjenesten 

Ergo og fysioterapi 

Forvaltnings-kontor 

Aktivitører- livsglede 

Frivilligsentral 

PLO med alle 

avdelinger, dialyse 

etc 

Dagsentrene 

Fysio- ergo- 

hjelpemiddel-

sentral? 

 

Dagsenter eldre demente 

Ambulansekompetanse – 

samarbeid 

Forvaltningskontor 

Hverdagsmestringsteamet 

– fysio/ergo 

Frivilligsentralen 

Legevakttjenester 

Desentraliserte 

spesialisthelsetjenestetilbu

d – gode behandlingsrom 

Hjelpemiddelsentral 

24/7 DAD – psykisk helse 

og somatikk 

Storkjøkken – 

bydelskafe/kiosk 

 

Faggrupper: 

Forvaltning 

Hverdagsmestring rehab 

fysio, ergo 

Ambulansekompetanse 

Aktivitører 

Legevakt 

Sykepleietjeneste 

Vernepleietjeneste 

Frisklivskoordinator 

 

Dagens sykehjem, dialyse, 

dagopphold/behandlingsrom, 

hjemmetjeneste, dagsentrene, 

forvaltningskontor, 2 

dagsenter- behovet for 2 

lokaler 

Fysio og ergo inn i egne 

egnede lokaler 

Hjelpemiddelsentralen 

Frivilligsentralen 

Frisør  

Åpen bydelscafe  

Velværerom/spa 

Samarbeid om 

kjøkkentjenester – samarbeid 

med Guri Kunna VGS 

Fagarbeidere  

Assistenter 

Psykisk helse? 

 

 Innspill fra legetjenesten: 

 

Tilgjengelighet til legetjenesten er i dag god, uansett lokalisering Beinskardet/Herredshustomta 

Ikke behov for flytting med hensyn til egne arbeidsforhold. Ved plassering av legekontor i nytt helsehus; 

trafikk til/fra et legekontor kan oppleves forstyrrende. 

Har god nytte av samlokalisering mellom legetjeneste, ambulansetjeneste, helsestasjon, barnevern og 

psykisk helse. 

 

 

Rådmann ønsker å følge rådene fra sine fagfolk innen helse, og konkluderer derfor med at hele pleie 

og omsorgstjenesten dvs. dagens sykehjem og hjemmetjeneste, dagsenter for eldre og dagsenter 

for demente, vaskeri av beboertøy og institusjonskjøkkenet abefales å flytte inn i nytt helsehus.  

I tillegg må det i planleggingsfasen tilrettelegges slik at det blir gode lokaler for trening og 

rehabilitering, forvaltningskontor, aktivitører/livsglede, et virtuelt behandlingsrom og lokaler for 

legevakt, ta høyde for KAD -kommunale, akutte senger (24/7 senger) se på mulighet for større 



samhandling med ambulansekompetanse/sambruk av kompetanse. Seremoni og bårerom. Lokaler 

for velvære/frisør/cafe. Gode uteområder for brukergruppene, og gode kontorlokaler for 

administrativt personell. Garasjer til hjemmetjenestene. 

 

Rådmann anbefaler ikke å flytte legetjenesten, helsestasjonen, psykisk helsearbeid, 

fysio/ergo.tjenesten i nye lokaler, da de har gode og funksjonelle lokaler i Kysthaven. I tillegg jobber 

disse tjenestene i prosess med å bli «familiens hus» og det er derfor mest formålstjenlig at disse 

forblir i Kysthaven.  

Frivilligsentralen er ønsket over i et nytt helsehus av de ansatte innen helse og omsorg. Rådmann vil 

ikke anbefale dette, da det er et ønske om at denne ikke skal være spesifikt knyttet opp mot eldre 

og et helsehus, men mot alle innbyggerne. Derfor mener rådmann at frivilligsentralen har den beste 

plasseringen i sentrum, slik den er plassert i dag.  

Det må likevel tilrettelegges med gode lokaler som fysio/ergo.tjenesten skal benytte i helsehuset, 

og gode lokaler som frivilligheten og livsgledearbeidet kan disponere i det nye helsehuset/sambruk. 

Vurdering av 2 tomtevalg 

 

Rådhustomta: 

Rådhustomta er på ca 13 daa. Om denne tomta blir valg, må «morgendagens omsorg», planlegge 

byggene oppover og tettere for å få plass til den vedtatte utbygningen, samt for å kunne ta høyde 

for fremtidig utbygning. I henhold til vurderingen fra Cubus mottatt 22.12.16 anser de at 

herredshustomta er stor nok for «morgendagens omsorg». Rambøll har på fritt grunnlag vurdert 

tomtestørrelsen og eksisterende bygningsmasse, og støtter Cubus AS sine vurderinger om at tomten 

er stor nok (Vedlegg 1). 

Sosial virkning, synlighet og orientering  

Rådhustomta er i dag lavt utnyttet, det er en av områdets fineste tomter både med hensyn til utsikt 

og sol. En lang rekke undersøkelser viser at beboere i bo og omsorgsboliger ønsker å bo tett inn på 

folk og der det er sosialt spennende. Tomten er sentralt plassert med nærhet til dagligvare, kultur, 

post og andre tilbud.  

Beboere fra tjenesten bo- aktivitet og miljøtjeneste er plassert på nabotomta, inkl. avlastingsenhet 

for barn og ungdomsboliger. En blanding av aldersgrupper skaper en sosial kontroll og kan forhindre 

kriminalitet. Samtidig vil en sentral plassering gjør det lettere for pårørende og andre besøkende å 

komme til og også stikke innom uten så mye planlegging. Et stort, samlet helsefaglig miljø sentralt 

plasser er mer attraktivt å arbeide i og gir også god faglig utviklingsstimulans. Det kan ha betydning 

for rekruttering og stabilitet. 

At alle helsetilbud og tjenester blir samlet på et sted gjør det lett for befolkningen å orienteres seg 

og finne fram og også eventuelt bli betjent av flere tilbud på samme sted. Det gjør det også enklere 

å kombinere behovet for en helsetjeneste med andre behov f.eks. handling og kulturtilbud og det 

reduserer behovet for bruk av bil, både for beboere, pårørende og ansatte.  

En ulempe med denne tomten er den begrensede plassen som eksempelvis gjør det mer 

utfordrende å skape grønne områder for de eldre å bevege seg i. I tillegg ligger tomten nært den 

nylig utbygde fotballhallen. Dette vil generere en del trafikk, blant annet av busser, gjennom det 



samlede tomtearealet. Dette vil ytterligere stille krav til plassering av bomiljø for brukergrupper 

med særlig behov for skjerming. 

En annen utfordringen ved å benytte denne tomten hvor man arealmessig må bygge i høyden vil 

være å fortsatt ivareta smått er godt og unngå institusjonspreg. I vedtak 195/16 er følgende 

vektlagt: (..) idealet for så å si alle grupper med bistandsbehov at de skal bo i mest mulig vanlige 

boliger i ordinære bomiljøer og ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta i arbeids- og 

hverdagsliv. 

 

Rapport fra Rambøll på muligheter ved rådhustomta 

 
Mulighetsstudiet fra Rambøll er vedlagt saksfremlegget. Rådmannen kan kommentere at Rambøll 

har forholdt seg til vedtaket i kommunestyret, slik at tun 1 på tegningen er inntegnet i hht. til dette. 

De påpeker at dette området er lavt utnyttet, og har muligheter for utvidelser hvis kommunen 

ønsker dette. 

Miljøaspektet 

Rådhustomten er allerede bebygd og vil ikke føre til nedbygging av dyrket jord. Utvikling av 

rådhustomten vil føre til fortetting innenfor eksisterende bebyggelse. Det at tomten allerede er 

bebygd har et økonomisk negativt aspekt (Rambølls vurderinger er at dette i noen grad vil redusere 

arealeffektiviteten i forhold til et alternativ med full rivning og gjenoppbygning med ca. 7,5%), men 

samtidig er det positivt i forhold til gjenbruk av materiale og eksisterende bebyggelse.  

Kommunikasjon 

Rådhustomten har all infrastruktur (VA, el, vei mm.) lagt fram, men for å tilfredsstille en ny og 

utvidet funksjon må kapasiteten på denne utvides. En ny funksjon vil imidlertid kunne utnytte 

arealet bedre. Det er utvidelsesmuligheter både innenfor dagens eiendom og på nabotomta i nord. 

En utfordring som må løses i videre prosess er forholdet til universell utforming. Tomten har en viss 

stigning og det må etableres gode løsninger for intern mobilitet slik at det blir enkelt for brukere og 

besøkende å bevege seg i området.  

Nærmeste bussholdeplass er om lag 260 meter unna rett utenfor den nye videregående skolen. 



Konsekvenser ved valg av rådhustomta 

Frøya kommune har en leieavtale med Gåsø næringsutvikling på Kysthaven. Avtalen strekker seg 

frem til 01.05.2029.  Ved et vedtak om plassering av fremtidens omsorgstjenester på rådhustomta, 

vil rådmannen anbefale at Frøya kommune flytter personal fra dagens herredshus til Kysthaven, slik 

at vi utnytter dette bygget på best mulig måte. Når det gjelder midlertidig og permanent plan for 

plassering av dagens ansatte om denne tomta skulle bli valgt, vises det til vedlagte saksfremlegg til 

AMU som omhandler samme sak. Kort oppsummert sier den saken at personell kan plasseres slik: 

Alternativer for personell under byggeperioden 

 Byggetrinn – Bygget med Teknisk og Servicesenteret kan være i hele 1.byggefase 

 Dagsenter for demente på sykehjemmet i byggeperioden 

 Ombygging av Kysthaven – begynner med dagsenter for demente  

 Undersøkt om brakkerigg 

 Undersøkt om Nesset Næringspark 

 

Work-shop  

Deltakerne på work-shopen ble bedt om å komme med fordeler og ulemper med rådhustomta.  

Fordeler Ulemper 

Sentrumsnært Mye trafikk 

God utsikt Frøya Storhall 

Lettere å få til samarbeid med 

Bo, Aktivitet og 

Miljøtjenesten 

Høye bygg m. institusjonspreg 

Sambruk av sansehage med 

Moa/Øvergården 

Situasjonsbetinget i fh. til sambruk MOA/Øvergården 

Fordel for pårørende –nærhet 

til andre fasiliteter på 

Sistranda som butikk osv… 

lettere å stikke innom 

For komprimert bygningsmasse, skiller seg ut 

 Vanskelig med skjerming for demente/kognitiv svikt 

 Mindre fleksible utearealer 

 Mindre utbyggingsmuligheter 

 Bruk av uteområder for demente begrenses 

 Lite parkeringsmuligheter 

 Ekstra kostnader v. flytting av ansatte fra Herredshuset 

 Mindre utnyttelse av ressurser i fh. til tjenesteyting –eks mye 

forflytning innad i bygget,  etg osv. 

 Brannsikkerhet 

 

Rådmannen konstaterer at deltakerne anser at det er flere ulemper med rådhustomta enn fordeler.  

 

Beinskardet: 
Beinskardtomta er på ca 47 daa. Om denne tomta blir valg, kan «morgendagens omsorg» 

planlegges på et helt annet grunnlag enn rådhustomta. Alle muligheter er åpne med tanke på 

utforming- utvending og planløsningsmessig. Men det er rådmanns klare anbefaling å følge råd fra 

husbanken om denne tomta skal bli valgt. «Smått er godt konseptet» må da utvikles til å tilpasses 



Frøya. I tillegg kan det jobbes videre med gode funksjonelle utendørsområder, se på muligheter for 

å starte bydelscafe etc. 

Husbankens veileder: Rom for trygghet og omsorg – veileder for utforming av omsorgsboliger og 

sykehjem, stadfester at beboernes hyppighet med å gå ut påvirkes av hvor godt tilrettelagt 

uteområdene er. Økt tilgang til aktiviteter utendørs er også en av satsningsområdene for 

livsgledesykehjemmet, samt at økt aktivitetsnivå vil føre til en raskere rehabilitering av de på 

korttids- og rehabiliteringsopphold. 

Gjennom «morgendagens omsorg», fase 2, er det kommet innspill på at dagsentrene, kognitivt 
svekkede og de dårligste brukerne må plasseres på bakkenivå på bakgrunn av lett tilgjengelige 
utearealer, skjerming og brannsikkerhet.  

Man vet at det fremover vil bli en økning av antall demente. Dette er en brukergruppe som 

anbefales plassert på bakkenivå med direkte utgang til skjermede utearealer, jamfør demensplan 

2020. I tillegg ligger det både i veileder fra Husbanken og demensplan 2020 et fokus på konseptet 

«smått er godt».  

Dette innebærer: I motsetning til de gamle, store og uegnede institusjonsbyggene, er små, hjemlige 

og oversiktlige boenheter med direkte tilgang til uteareal assosiert med mindre uro, angst og 

depresjon og bedre orienteringsevne, mobilitet og sosial kontakt. Dette gir igjen lavere bruk av 

medikamenter. Smått er godt - konseptet gir imidlertid ikke bare et gunstig bomiljø for personer 

med demens og kognitiv svikt, men også for andre brukergrupper med behov for heldøgns helse- og 

omsorgstjenester og tilrettelagte botilbud (Demensplan 2020).  

Sosial virkning, synlighet og orientering  

Selv om det bygges boliger rundt helsehuset og kommunen får en befolkningsvekst i området vil det 

være lang avstand til ulike daglige tjenester for beboerne på helsehuset og i boligene rundt, lengre 

enn hva som kan gjøres til fots. Avstanden til butikk, post og andre daglige funksjoner vil gjøre det 

vanskelig å betjene disse med andre hjelpemidler enn bil. Imidlertid vil tilgangen på areal i dette 

området kunne gi gode uteområder, med felles hageareal for beboerne og mye grønt. Faren er at 

det kan utvikles et område som kun er for eldre. Private boliger som blir liggende rundt vil på dagtid 

være tomme, med unntak av Rabben barnehage, da de fleste er på jobb og det vil bli liten 

interaksjon mellom ulike aldersgrupper og ikke like naturlig å stikke innom for de pårørende for et 

besøk 

Fylkesmannen har trukket sin innsigelse på bygging på Beinskardet på bakgrunn av at dette arealet 

benyttes til et formål av høy samfunnsmessig interesse, så hvorvidt det da blir ledig til private 

interesser er usikkert hvis Frøya kommune vedtar å bygge «morgendagens omsorg» en annen plass.  

Miljøaspektet 

Arealet er i dag landbruksareal og ligger i ytterkanten av det som kan kalles hovedsenter for 

Sistranda. Beinskardet vil i hovedsak føre til en nedbygging av dyrket mark og en «klattvis» utvikling 

av sentrum. Derimot vil det faktum at arealet ikke er bebygd fra før gi ekspansjonsmuligheter og det 

blir enklere å utvikle arealet etter ønske og behov. 

Kommunikasjon 

Da denne tomten ikke tidligere er bebygd er det liten tilgang til offentlig infrastruktur slik som vann 

og avløp, interne veiløsninger, el- ledninger osv. Det er utbygd vei og fortau i forbindelse med 

boligfeltet. Imidlertid gjør den direkte adkomst til hovedveien det enkelt å komme til og fra med 

buss og bil. Det å etablere et helsehus på dette arealet kan gi fordeler ved at avstanden til de 



omsorgsboligene som ligger i Beinskardet boligfelt og de sørlige boenhetene i Sistranda blir kortere, 

og tilkomst eksempelvis for hjemmetjenester til de områdene blir enklere. Hvis det bygges flere 

boliger mellom Midtsian og Beinskaret vil disse områdene i framtiden kunne vokse sammen. 

Nærmeste bussholdeplass er om lag 250 meter unna ved Rabben, ved etablering av helsehus her vil 

det kunne åpnes for diskusjon om etablering av bussholdeplass ved avkjørselen opp til Myran. 5 

Work-shop  

Deltakerne på work-shopen ble bedt om å komme med fordeler og ulemper med Beinskardet.  

Fordeler Ulemper 

«smått er godt» -små boenheter, lettere m. skjerming av 

uteområder 

Avstand –litt lengre til sentrum 

Prosessene i MO har tatt utgangspunkt inn mot Beinskardet 

tidligere 

For langt unna brukere /pårørende  

 

Utearealer – god kapasitet, fin tomt, lettere terreng/uteområde. 

Flat tomt –god plass, Folkehelse 

Rolige omgivelser- Skjerma for trafikk og støy 

Ikke i nærhet til fasiliteter som 

butikk etc. 

Samler mange brukere, seniorboliger som er  

etablerte rundt, ivaretar nærhet til fasiliteter 

Beinskardet –« en liten del av 

sentrumen» 

Sistranda vokser 

Har nærhet til bhg. og dyr Mindre sosial deltakelse 

Stor plass for sansehage o.l. Bruk av dyrka mark /Jordbrukstomt 

Er sentrumsnært nok 

 

Mindre tilgang på kulturaktiviteter 

Sertifisering som livsgledehjem -  lettere å oppnå kriterier, 

bedre muligheter til å ivareta livsglede 

 

Mange eldre på ett sted 

Flytte fra institusjon til småhus Deler av kysthaven blir tom 

Tilgjengelig sykkelrute  

Har rom for utvidelse  

Rask byggestart, ledig tomt  

Gode parkeringsmuligheter  

Allerede etablerte eldre i Beinskardet -  kan bruke fasiliteter 

på helsehuset 

 

 

Innspill fra legetjenesten vedr. lokalisering beinskardet / Herredshustomta: 

Samlokalisering med boligen på Beinskardet er nyttig for pleie og omsorgstjenesten. 

Tilgjengeligheten fra legekontoret til helsehus/omsorgsboliger på Sistranda er  kort uansett 

lokalisering. 

Mennesker med kognitiv svikt (demens): Faglig sett er skjerming og forutsigbarhet mht. 

omgivelsesfaktorer det viktigste. Dette må vektlegges. Nærhet til butikk og andre fasiliteter er 

irrelevant. Det er viktigere å ligge skjerma til mht. aktiviteter som gir «mye trafikk», og å tilrettelegge 

for livsgledeaktiviteter for denne gruppen. 

Omsorgsboliger for de med kognitiv svikt bør bygges slik at beboerne har tilgang til uteområde, og at 

uteareal har naturlige stengsler for å vandre utenom trygt område. Dette får vi best til ved å bygge på 

bakkenivå, dvs. ikke bygge i høyden. Beinskardet anses derfor bedre egnet enn Herredshustomta. 

 

Rådmannen konstaterer at deltakerne anser at det er lang flere fordeler med Beinskardet enn 

ulemper.  

 



Vurdering 
 

Tidsaspektet: 

Hovedforskjellen mellom de to tomtealternativ er at tomten på Beinskardet trenger ekstra tid for 

gjennomføring av nødvendige planprosesser (3 – 6 måneder, anslått av Rambøll).  På den andre side 

vil arbeidet med logistikk/midlertidige lokaler for rådhusansatte fort ta like lang tid som 

planprosessene.   

Når en kommer til prosjektgjennomføringsfasen, vil prosjekteringsprosessen kunne gjennomføres 

raskere på Beinskardet enn på rådhustomten.  I byggefasen vil trolig også Beinskardet kunne få den 

korteste byggetiden, da dette er en tomt uten tidligere bebyggelse. Ved en alternativ «trinnvis 

utbygging» vil trolig rådhustomten kunne komme gunstig ut med hensyn på fremdrift. 

Rådhustomten gir gode muligheter for innflytting av de tidligste byggetrinn innen utgangen av 

2018. 

Begge tomtealternativ vil være avhengig av at god fremdrift i nødvendig oppgradering av 

kommunalteknisk infrastruktur. Og er avhengig av at dette blir gjennomført før kommunen kan 

behandle byggesak. 

Økonomi: 

Beregningen som Rambøll har gjort viser at det er liten økonomisk forskjell på de to alternativene. 

Dette forutsetter at deler av herredshuset gjenbrukes og «layout» beholdes. Noe som igjen vil si at 

Frøya kommune må bygge 7,5% mer bygningsmasse for å oppnå samme arealeffektivitet som et 

nybygg på Beinskardet. 

  Antall Mengde Enhetspris Rådhustomta Beinskardet 

Pleieplasser inkl. fellestjenester 28 stk 130 m2 35 000,- pr m2 127 400 000 127 400 000 

Universelle boliger inkl. fellesareal 48 stk 100 m2 35 000,- pr m2 168 000 000 168 000 000 

Tomteerverv Beinskardet 1 stk 42 mål     4 000 000 

Besparelse gjenbruk Bygg C 
Rådhustomta   339 m2 20 000,- pr m2 -6 780 000   

Besparelse gjenbruk av Kjeller 
Rådhustomta   1830 m2 10 000,. Pr m2 -18 300 000   

Redusert arealeffektivitet 
Rådhustomta 7,5 %     22 155 000   

Rivningskostnader (unntatt kjeller)       7 000 000   

Sum       299 475 000 299 400 000 

Hvis Frøya kommune ønsker å rive hele dagens herredshus, vil besparelsene og redusert 

arealeffektivitet falle bort. Rivekostnaden vil da også bli noe større. Forskjellen på de to 

alternativene vil da bli forskjellen i pris tomteervervet på Beinskardet og rivekostnad av dagens 

herredshus. 

Dagens sykehjem: 

I «morgendagens omsorgs» vedtak (195/16) står det at tjenestene skal samlokaliseres og plasseres i 

nærheten av Beinskardet, dvs. på Sistranda. Ingen av de 2 tomteforslagene innebærer at noen av 

tjenestene skal fortsette på Hamarvik, der dagens sykehjem er lokalisert. Rådmannen ser heller ikke 

at det er alternative tjenester som kan legges dit uten at bygget gjennomgår en omfattende 

rehabilitering. Rådmannen foreslår derfor at dette området omreguleres til bolig/nærings formål og 

legges ut for salg. 



Tilstandsvurdering herredshuset: 

Rådmannen har i forbindelse med utredningsarbeidet bedt Rambøll om en vurdering av 

herredshuset, og hva kommunen bør gjøre hvis kommunen skal fortsette å ha 

administrasjonssenteret her. Nedenfor er hovedkonklusjonene til Rambøll: 

Vi (Rambøll) har i forhold til prioritering på utførelse over tid samlet utskifting av byggets 

tekniske installasjoner + ny taktekking som et felles prosjekt tidlig i planperioden.  På bakgrunn 

av signaler om dårlig arealutnyttelse i dag, har vi lagt til grunn av sokkel/kjelleretasjene i stor 

grad nedgraderes til kjeller/lagerfunksjoner, og at ordinære kontorfunksjoner konsentreres til de 

høyere etasjeplan hvor dagslysforholdene er bedre. 

 

Når de tekniske installasjonene er skiftet ut i sin helhet, kan en omdisponere arealbruken 

gjennom «totalrehabilitering» av fraflyttede lokaler i den gamle helsestasjonen (medtatt som 

teknisk oppgradering) gjennomføres. 

 

Nytt trapperomstilbygg med heis foran, eller i stedet for Fiskernes Bank bygning, er medtatt som 

et prioritert Utviklingsprosjekt tidlig i planperioden, men beløpet ligger i en egen kolonne da 

dette regnes som et investeringsprosjekt. 

 

Registrerte avvik med tiltaksforslag: I nedenstående tabell fremkommer en sammenstilling av 

registrerte avvik av tilstandsgrad 2 og 3 inkl. tilhørende prosjektkostnad for utbedring.   

 

Bygn 

Del 

Beskrivelse Utskiftings 

Kostnad 

Utskifting 

kostnad 

Utviklings 

kostnad 

TG Prioritet 

  0-4 år 

[NOK]  

eks mva  

5-10 år 

[NOK] 

eks mva  

0-4 år 

[NOK] 

eks mva  

TG Høy (H)  

Lav (L) 

 

24 Utskifting av yttertak 1 500 000   2 H 

24 Tillegg for isolering av loftsgulv 1 000 000   2  

       

 Rehabilitering/oppgradering 

helsestasjonen (ca 400 m2)  8 000 000 

 

3 L 

       

40 Utskifting av underfordelinger 2 000 000   2 L 

90 Utskifting av heis 1 000 000   3  

       

 Nytt inngangsparti med heis (Øst)   5 000 000 3 H 

 Sum 5 500 000 8 000 000 5 000 000   

 

Rambøll foreslår altså at kommunen utbedrer gamle helsestasjonen, nedgraderer kjeller og river 

bygget der NAV og kirkekontoret holder til i dag, og planlegge et nytt inngangsparti med heis i 

stedet. På slik måte kan kommunen konsentrere arealbruken på en bedre måte. Dette arbeidet er 

ikke noe som må gjøres umiddelbart, men rådmannen anbefaler at kommunen jobber med dette 

parallelt, og har en tidsplan på hva og når dette skal gjøres, slik at ansatte både på herredshuset og 

Kysthaven får innsikt i hva som skjer med deres arbeidssteder.  

Faglige råd: 

De helsefaglige rådene er entydige i denne saken. Beinskardet anses som den best egnede tomten 

til utbyggingen av morgendagens omsorg. Tomten er sentrumsnær nok til brukerne som skal bo 

her. Disse brukerne befinner seg i øverste trinn i den vedtatte omsorgstrappa, - dette er de som 

har størst bistandsbehov.  I tillegg vektlegges dette med ro – å kunne trekke seg tilbake etter en 

cafetur/spasertur og finne roen som et vektig argument. Og til slutt dette med å få til gode, store og 

funksjonelle utearealer som tungtveiende grunner til å gå for Beinskardet som tomtevalg. 



Rådmannens anbefaling 
 

Rådmannen mener at begge tomtealternativene vil kunne tilfredsstille de krav som stilles til 

fremtidig arealbruk i «morgendagens omsorg».  

Rådmannens intensjon i «tomtevalgprosessen» har vært- i tillegg til å tilrettelegge for gode 

lokaliteter for helse og omsorg, å se på en helhetlig bruk av kommunale bygg. Dette for å redusere 

kommunens driftsutgifter. Rådmannen ser at det er klare økonomiske og rasjonelle fordeler med at 

kommunen kun har to bygg, mot at en utbygging der kommunen må ivareta tre bygg: Herredshus + 

Kysthaven + Helsehus. Rådmann valgte å vektlegge dette med å ha 2 bygg i tidligere tilrådining i 

samme sak. 

Mulighetene er flere med tanke på «2-hus-prinsippet», her skisseres 3 av mulighetene: 

 Bygge helsehus på rådhustomta, leieforholdet /evt kjøpe kysthaven. Dvs at en må etablere 

et nytt rådhus i Kysthaven. (rådmannens tildigere innstilling) 

 

 Bygge nytt på Beinskardet, fortsette leieforholdet /evt kjøpe kysthaven, selge rådhuset. Dvs 

bygge stort nok på Beinskardet slik at dette inneholder nok plass til at Frøya kommune kan 

etablere et nytt rådhus i Kysthaven. Da kan hele eller deler av herredshuset selges. (Et 

forsiktig anslag på 10 000 kr pr kvm for ca 2500 kvm gir en salgspris på ca 25 000 000 kr, som 

kan benyttes inn i prosjektet på Beinskardet ved et alternativ der herredshuset selges) 

 

 Bygge nytt på Beinskardet, beholde rådhuset – avslutte leieforholdet på Kysthaven i 2029. 

Da må det legges opp til et byggetrinn i 2029 der lege/helsestasjon mm flyttes f.eks til 

Beinskardet 

 

Rådmann anbefaler at det jobbes videre med «2 hus prinsippet», og at det legges frem en 

helhetlig plan. 

Når det kommer til tomtevalget, er det 2 tomter som er utredet i denne saken. I tillegg til det som er 

utredet over, vil de ulike valgene gi noen konsekvenser: 

 Tomtevalg Beinskardet, konsekvens:  

 Store deler av 2. etg i Kysthaven blir ledig. Det må settes i gang en prosess for å se på 

hvilke funksjoner som skal inn i de ledige lokalene. Flytte funksjoner og ansatte fra 

herredshuset? 

 Selge/rive deler av herredshuset etterhvert 

 Kommunedelplan Sistranda kan ferdigstilles. 

 

 Tomtevalg herredshustomta, konsekvens: 

 Det må lages gode løsninger for midlertidige og permanente lokaler for ansatte i dagens 

rådhus 

 2 hus prinsippet «innfris» ved at en avhender 1 bygg 

 Kommunedelplan Sistranda må legges ut på ny høring 

 

Når rådmannen skal anbefale et av alternativene, vektlegges følgende 3 argumenter: 

1. Kostnader: Notatet fra Rambøll viser at det er liten forskjell på kostnaden om Frøya 

kommune velger rådhustomta eller Beinskardet.  



2. Tid: Forskjellen på fremdriften er også liten, Rambøll skriver at bygging på rådhustomten vil 

ta litt lenger tid hvis kommunen river alt unntatt kjeller, men vil da få en positiv effekt hvis 

kommunen tar en trinnvis utbygning. 

3. Helsefaglige råd – viser til resultat fra workshop der tilbakemeldingen var entydig mot at 

Beinskardet er det beste valget for denne brukergruppen 

 

Ut fra at kostnader og tid er likestilt for de ulike tomtene, har rådmannen landet på å gjøre sin 

innstilling basert på de helsefaglige råd som er gitt fra ansatte i tjenestene. 

Rådmannens forslag til vedtak blir på dette grunnlaget å anbefale at tomten på Beinskardet velges 

til fremtidens utbygging av «morgendagens omsorg». Som en konsekvens av detter ser rådmann 

det nødvendig å sette i gang en prosess for å selge dagens sykehjem på Hamarvik.  

Rådmann anbefaler at følgende tjenester skal samlokaliseres i og rundt det nye helsehuset: 

 Hele dagens pleie og omsorgstjenesten dvs. sykehjem og hjemmetjeneste, 

institusjonskjøkken og vaskeri for beboertøy. 

 I den videre planlegging anbefaler rådmann at det må tas høyde for at kommunen nå får 

gode lokaler tilpasset innbyggernes behov i fremtidens moderne kommune. (Ny 

kommunerolle) Herunder kan nevnes tilrettelagte lokaler for dagsenter eldre og dagsenter 

demente. Gode lokaler for rehabilitering, forvaltningskontor, aktivitører/livsglede, og det 

skal sees på om det skal tilrettelegges for et virtuelt behandlingsrom og lokaler for legevakt 

og ambulanse. Ta høyde for kommunale KAD –senger, lokaler for velvære/frisør/cafe, 

garasjer til hjemmetjenesten, gode uteområder for brukergruppene, seremoni og bårerom 

og tilrettelagte areal for pleie og omsorgsadministrasjonen.  

 

Rådmann anbefaler å ha fokus på utforming/estetikk, og ønsker at plantegninger skal godkjennes 

politisk før igangsetting. 

Som en konsekvens av punktene over ser rådmannen det nødvendig å se på kommunens totale 

arealbehov-  og se på hvordan en kan maksimal utnytte disse. 

Rådmann anbefaler ikke å flytte legetjenesten, helsestasjonen, psykisk helsearbeid, 

fysio/ergo.tjenesten i nytt helsehus, da de har gode og funksjonelle lokaler i Kysthaven. I tillegg 

jobber disse tjenestene i prosess med å bli «familiens hus» og det er derfor mest formålstjenlig at 

disse forblir i Kysthaven.  

Frivilligsentralen er ønsket over i et nytt helsehus av de ansatte innen helse og omsorg, og også av 

gruppen som jobber med frivillighet/pårørendeomsorg. Rådmann vil ikke anbefale dette, da det er 

et ønske fra øvrige virksomheter om at sentralen ikke skal være spesifikt knyttet opp mot eldre og 

et helsehus, men mot alle innbyggerne. Derfor mener rådmann at frivilligsentralen har den beste 

plasseringen midt i sentrum.   

 

Økonomiske konsekvenser 
 
Rådmann legger frem separate saker som omhandler øknomi 
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FOR Å VIDERE KNYTTE SENTRUM TETTERE SAMMEN ER DET :
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TOMTE U TN YTTE LSE 1 :1 500

2
3

1 A

N

Målestokk 1:1500

N

H

B

A

C

1

Opprinnelig forslag fyller ønsker om 48 omsorgsboliger fordelt i 4 tun og 28 boliger som liger i hovedbygg for helsehus. Dette medfører dårlig utnyttelse av Vestlig tomt. Det er dessuten
også viktig å ta hensyn til de 4 avlastningsboligene som er under innredning i bygg H. Vi foreslår derfor å dele byggeprossessen inn i to byggetrinn, hvor vi beholder bygg H og A under
byggetrinn 1.
Dette medører:
1. Dagens Bygg A + Dagens Helsehus vil kunne være i bruk gjennom byggeperioden for første byggetrinn
2. Første byggetrinn inneholder alle sentrale fellesfunksjoner slik at en samlet fra ytting av dagens sykehjem vil kunne gjennomføres ved ferdigstillelse av første byggetrinn

Dette gir også rom for videre utvikling av vestlig tomt. Det nnes ere nærliggende tomter som kommunen bør vurdere å sikre seg som tomtereserver for fremtidig utvidelsesbehov. De
mest aktuelle tomtene er vist på kartutsnittet til høyre.
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FU LLSTE N DI G FOR SLAG
48 Omsorgsboliger fordelt på 4 boligtun, med egen tilgang til liten hage ekk eller balkong. Alle boligtunene har god passasje til
hovebygg. De mer selvstendige boligene (boligtun 1 ,3 og 4) er større og ligger lengre unna hovebygg.
Boligtun 2 ligger nærmere hovedbygg og har en foreslått halvklimatisert passasje til hovebygg slik at de ikke trenger gjøre store
tiltak for og komme seg til helsestasjon/kantine.

To hager er lagt sentralt ved hovedbygg : Sansehagen og felles hage ved kantine. Sansehagen er lukket og de 28 omsorgsboli -
gene som ligger i hovedbygg har gos tilgang til denne.

Vi har lagt 1 1 parkeringsplasser i sokkel på hovebygg og 77 parkeringsplasser fordelt ute ved boligtunene.

4

11
18
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35

BOLIGTUN 1
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BOLIGTUN 3
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BOLIGTUN 4
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BOLIGTUN 2
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28 SYKEHJEMPLASSER
I HOVEDBYGG

SANSEHAGE

FELLES HAGE VED KANTINE
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H

A

B YGGE TRI N N 1
Vi foreslår å dele prosjektet i to byggetrinn. Byggetrinn 1 er foreslått midlertidig bruk av Bygg H og A i perioden hvor det bestemmes
hvordan prossessen med nabo tomter videre utvikler seg.

Bygg H - Holder i dag 4 avlastningsboliger for barn, vi foreslår å bruke resten av bygget som omsorgsboliger under en prossess hvor
en utreder nærmere hva som skal gjøres med tomt 1 A. I resterende del av bygget kan man få plass til 7 omsorgsboliger, fellesrom
og 1 vaktrom arrangert som ett bofelleskap. De 7 boligene varierer i str fra 40m2 -44m2, felles arealet blir 1 33m2 og vaktrommet
35m2.

Bygg A - Blir i dag brukt som kontor og i kjelleren er det et stort arkiv. Vi foreslår og beholde denne byggningen slik at man kan ha
kontor i 1 og 2 etasje for nåværende leietakere. Disse to etasjene har ett ca arael på til sammen 858 m2.

Ved å beholde bygg H og A får man 31 omsorgsboliger fordelt i tun. Hovebygg forblir det samme og det er fortsatt like gode
passasjer og grønne uteområder til rådighet.

Vi har lagt 1 1 parkeringsplasser i sokkel på hovebygg og 85 parkeringsplasser fordelt ute ved boligtunene.
50

20
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PLANPROGRAM

Fullstendig forslag: Byggertrinn 1:
48 omsorgsboliger i bofelleskap og bokollektiv : 31 omsorgsboliger i bofelleskap og bokollektiv :

Boligtun 1 består av 6 x 2 omsorgsboliger på 49 m2 i 2  etasjer med ett fellesareal på 292 m2. Samlet areal : 880 m2.

Boligtun 2 består av 6 x 2 omsorgsboliger på 35 m2 i 2  etasjer med ett fellesareal på 456 m2. Samlet areal : 876 m2.

Boligtun 3 består av 5 x 2 omsorgsboliger på 52 m2 i 2  etasjer med ett fellesareal på 224 m2. Samlet areal : 744 m2. Boligtun 3 består av 5 x 2 omsorgsboliger på 52 m2 i 2  etasjer med ett fellesareal på 224 m2. Samlet areal : 744 m2.

Boligtun 4 består av 7 x 2 omsorgsboliger på 49 m2 i 2  etasjer med ett fellesareal på 340 m2. Samlet areal : 1026 m2. Boligtun 4 består av 7 x 2 omsorgsboliger på 49 m2 i 2  etasjer med ett fellesareal på 340 m2. Samlet areal : 1026 m2. 

Bygg H blir innredet med 7 omsorgsboliger på 40-44 m2, 1 vaktrom og ett felleareal på 133 m2. Samlet areal : 462 m2. ( 
709 m2 med 4 avlastningsboliger) 

Bygg A beholdes som kontor lokaler med samlet areal på 858m2 på to etasjer. (1288 m2 med kjeller)

28 omsorgsboliger sykehjemplasser plassert i hovedbygg : 28 omsorgsboliger sykehjemplasser plassert i hovedbygg :

Alle disse er 28.5 m2 og har god tilgang til fellesarealer i hovedbygg. Samlet areal sykehjemplasser : 798 m2 Alle disse er 28.5 m2 og har god tilgang til fellesarealer i hovedbygg. Samlet areal sykehjemplasser : 798 m2

Hovedbygning : Hovedbygning :

Samlet felles areal med korridor og inngang i hovedbygning : 2144 m2 Samlet felles areal med korridor og inngang i hovedbygning : 2144 m2

Felles kantine for hele komplekset : 282 m2 Felles kantine for hele komplekset : 282 m2

Produksjonskjøkken : 156 m2 Produksjonskjøkken : 156 m2

Helsetjenester og kontor ansatte : 840 m2 Helsetjenester og kontor ansatte : 840 m2

Disp. lager : 1851 m2 Disp. lager : 1851 m2

Lager kjøkken : 200 m2 Lager kjøkken : 200 m2

Inngang Varelevering 121 m2 Inngang Varelevering 121 m2

Sermoni rom og båre inngang : 116 m2 Sermoni rom og båre inngang : 116 m2

Akutt mottak : 98 m2 Akutt mottak : 98 m2

Samlet eksisterende bygningsmasse: 3684 m2 Samlet eksisterende bygningsmasse: 3684 m2

I dette forslaget river vi totalt : 3684 m2  I dette forslaget river vi totalt : 1687 m2

Samlet areal alle funksjoner  nybygg : 10 132 m2 Samlet areal alle funksjoner  nybygg : 8376 m2

Samlet areal nybygg og bygg H og A:  10 373m2

Samlet areal uten disp. lager : 8281 m2 Samlet areal uten disp. lager : 8522 m2
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NOTAT 

Oppdrag Nytt Helsehus på Sistranda 

Kunde Frøya kommune 

Notat nr. 2 – Sluttleveranse 

Dato 2017/2/20 

Til Sigrid Helene Hanssen 

Fra Håkon Kvåle Gissinger 

Kopi Frøya kommune: Thomas Sandvik, Svanhild Mosebakken 

Rambøll: Oppdragsmedarbeiderne 

 

1. Bakgrunn 

Kommunestyret på Frøya, fattet i møtet 27.10.2016 vedtak om 

bygging av 48 boliger med heldøgns bemanning og nytt helsehus 

med 28 plasser for variert bruk (Korttid; Rehabilitering; Avlastning 

Palliativ behandling; Skjerming; Heldøgns omsorg).  Ønsket 

ferdigstillelse er i kommunestyrevedtaket satt til 2018. 

 

Parallelt med utredningen omkring «Morgendagens omsorg» så 

pågår det arbeid med revisjon av kommunedelplanen for Sistranda.  

Det er i tidligere og pågående utredninger vurdert 4 områder for 

bygging av nytt helsehus (Grønnskaget; Beinskardet; Gulosmyran 

og Rådhustomten) 

 

Rambøll ble den 24. januar 2017 kontaktet med forespørsel om å 

gjennomføre ett mulighetsstudium med kostnadsestimat for tomt 

til nytt sykehjem.  I forespørselen inngikk følgende alternativ 

 

1. Beinskardet 

2. Rådhustomten 

 

For rådhustomten skulle det inngå en overordnet vurdering av 

eksisterende bygningsmasse.  Kan deler av bygningsmassen 

gjenbrukes?  Hva er kostnadsmessige, miljømessige og 

fremdriftsmessige konsekvenser av rivning i forhold til gjenbruk?   

 

Kommunen understreket at det er viktig at Rambøll i tillegg til pris 

også gjør en vurdering av mulig fremdrift i utbyggingsplanene for 

de ulike tomtealternativ.    

 

De to tomtene som skal undersøkes er svært ulike alternativ.  

Direkte kostnadssammenligning er derfor krevende.  For 

rådhustomten vil det påløpe kostnader med rivning av uegnet del 

av bygningsmasse + kostnader med erstatningslokaler for dagens 
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brukere av lokalene.  For tomten på Beinskardet vil det påløpe infrastrukturkostnader.  

Nærmere undersøkelser har vist at også Rådhustomten krever betydelige oppgradering av 

kommunalt ledningsnett. 

 

Frøya kommune har vært i kontakt med Husbanken om planene for utbygningen. Selv om 

de anbefaler at en søknad leveres i løpet av 2017, anser de dette som en kurant utbygning 

og ser ikke noen utfordringer med støtte. I hht. sine retningslinjer vil Husbanken støtte 

utbygningen av sykehjem med 28 plasser med 55 % og utbygningen av omsorgsboliger 

med 48 plasser på 45 % opp mot en kostand på 3,144 millioner pr boenhet. I tillegg 

kommer også dagsentrene som er med i støtteordningen og skal være med i utbygningen. 

 

 

1.1 Hovedutfordringer med dagens løsning 

Frøya kommune har i dag kun ett sykehjem.  Dette sykehjemmet er plassert i Hamarvika.  

På nabotomten til sykehjemmet ligger det 7 kommunale trygdeboliger som i noen grad er 

tilpasset dagens krav til omsorgsboliger mhp universell utforming og andre forhold.  Frøya 

kommune har i den senere tid bygget en gruppe på 12 ordinære omsorgsboliger samt 6 

boliger som er spesielt tilpasset beboere med kognitive svekkelser.  Boligkomplekset har 

personalbase med døgnkontinuerlig bemanning. Boligene er plassert i Beinskardet boligfelt. 

 

Frøya kommune har i dag en overdekning av ordinære sykehjemsplasser, og en 

underdekning av omsorgsboliger på trinn 3 og 4 i omsorgstrappa.  Kommunen opplever et 

press på tilflytting av eldre beboere fra øyene.  Disse tilflytterne ønsker i stor grad å leie en 

lettstelt sentrumsnær bolig.  Tilflytterne har varierende hjelpebehov, men de fleste av 

tilflytterne har vesentlig bedre både fysisk og psykisk helse enn det som vil være normalt 

for tildeling av institusjonsplass. 

 

2. Beskrivelse av de ulike tomtealternativ 

I dette avsnittet vil de to tomtene få en kort omtale med en enkel kartskisse/bilde 

 

 

2.1 Beinskardet 
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Er en landbruksareal i slakt skrånende terreng mot øst.  Ca. halvparten av tomtens areal er 

fulldyrket.  Fylkesmannen ønsker å beholde tomten som landbruksareal, men har gitt en 

forhåndsuttalelse om at omregulering til offentlige funksjoner kan godkjennes dersom 

samfunnsnytten kan dokumenteres til å være stor nok.   

 

Tomtens øvrige beskaffenhet gjør den i alle dimensjoner svært egnet for formålet 
 

2.2 Rådhustomten 

 

 
 

Tomten er den typiske «Rådhustomten» monumentalt plassert på toppen av Havbyens 

hovedgate.  Som resten av Sistranda, gir orienteringen mot øst utfordringer i lys/skygge 

vurderinger.  Den naturlige hovedretningen på bygninger er Nord/Sør (som i dag).  Dette 

danner skyggefulle områder uten utsikt bakenfor første bygningsrekke.  Alternativ 

orientering med hovedretning øst vest vil gi dårlig tilpasning til terrenget for store kompakte 

bygninger.  Tomten er imidlertid såpass høyt plassert at den gir mulighet for gode siktlinjer 

mot sør og vest.  Det er viktig at en fokuserer på disse forhold når en plasserer endelig 

bygningsvolum på tomten. 

 

Tomten ligger øverst i Rådhusgata som er noe brattere enn stigningen i alternativ tomt i 

Beinskardet. Siste «kneiken» opp til parkeringsplassen oppleves som bratt.  Fra 

parkeringsplassen øker hovedhelningen på terrenget ytterligere.  Dette må hensynstas i 

videre utredning av bebyggelsesmønsteret.   

 

Ideelt sett vil en senkning av terrenget for hovedadkomst fra Rådhusgaten med ca. en 

meter være gunstig for de stigningsmessige forhold for hovedadkomsten, men det antas at 

en vil støte på grunt fjell, og at dette terrenginngrepet dermed vil bli forholdsvis kostbart.   
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2.2.1 Utbyggingsmuligheter og gjenbruk 

Et sentralt spørsmål for tomtealternativ Rådhuset, er om tomten er stor nok til formålet.  

Som del av oppdraget, har Rambøll blitt forelagt en tettstedsanalyse av «Havbyen 

Sistranda» utført av Cubus AS.  Utredningen er klar på at tomten er stor nok til dagens 

behov, og har utvidelsesmuligheter til å dekke fremtidens behov.   

 

Rambøll har på fritt grunnlag vurdert tomtestørrelsen og eksisterende bygningsmasse, og vi 

støtter Cubus AS sine vurderinger om at tomten er stor nok.  Rambøll har også vurdert 

eksisterende bygninger, og bygningenes plassering på tomten, og mener at bygningenes 

hovedbæresystem av plasstøpt betong for laveste etasjeplan kan benyttes som de står i 

dag.  Direkte gjenbruk av bygningenes bæresystem, vil gi et betydelig bidrag til redusert 

miljøbelastning for selve byggeprosjektet.  Vi mener også at gjenbruk av 

bærekonstruksjonene vil gi økonomiske bidrag i forhold til prosjektets totalkostnad. 

 

Den eldste bygningen på eiendommen (Fiskernes bank(1974)), har en ugunstig plassering 

på tomten.  Vi foreslår derfor at denne bygningen rives og erstattes av en ny og større 

bygning på 3000 m2 over 3 etasjer.  Dette grepet, med en konsentrasjon av bygningsvolum 

sentralt på tomten, gir god tomteutnyttelse og gir samtidig mulighet for et lettdrevet anlegg 

med korte gåavstander.  Høydemessig ligger dagens bygning, og foreslått fremtidig ny 

bygning, én full etasje lavere enn Bygg A og B. 

 

Mens tomten på beinskardet er bort i mot helt flat, er helningen på terrenget på 

Rådhustomten noe større.  Dette gir begrensninger på bygningsformen som kan medføre en 

noe lavere arealutnyttelse.  Gjenbruk av eksisterende bygningsstrukturer legger ytterligere 

begrensninger på tomteutnyttelsen.  Det er viktig at en bruker tilstrekkelig ressurser tidlig 

for å redusere effektene av de nevnte forhold.    

 

Ellers vil vi understreke at vi i dette avsnittet kun vurderer tomtestørrelsen.  Andre 

viktige forhold omkring dette alternativet er omtalt i avsnitt 3.3 
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Dagens bygningsstruktur 

 

 
 

Mulig plassering av nytt bygningsvolum.  Det er viktig å belyse andre muligheter før endelig 

valg av bebyggelsesmønster blir besluttet.   
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3. Vurderinger av de to ulike alternativ 

I dette avsnittet diskuterer de to alternative tomtene mot hverandre i ulike faglige 

dimensjoner: 

 

3.1 Planfaglige vurderinger 

En av de utløsende faktorene for etablering av nytt helsehus er de utfordringene vi står 

overfor i forhold til økende beretning om ensomhet. Ofte er det ikke de fysiske betingelsene 

som angir behovet for institusjon, men heller utrygghet og angst for å være i eget hjem 

dersom dette ligger langt fra annen bebyggelse. For Frøya er dette trolig en viktig 

forklaringsfaktor for hvorfor eldre beboere velger å flytte fra øyene og inn til sentrale områder på 

hovedøya.   

 

Frøya kommunestyre vedtok med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 at forslag til 

kommunedelplan Sistranda med planbeskrivelse, -bestemmelser og tilhørende plankart, 

datert 13.05.16, skulle legges ute på 2.gangs høring og offentlig ettersyn i perioden 

01.07.16 til 02.09.16. Gjennom arbeidet med kommunedelplanen, er det gjennomført en 

konsekvensutredning av tomten på Beinskardet.  Rådhustomten er allerede planmessig 

avklart. 

 

Viktige momenter fra konsekvensutredningen er at det bør avsettes areal på minimum 20-

25 daa med sikte på et voksende behov innenfor helse- og omsorgssektoren, og at sentral 

beliggenhet vil være nødvendig for å minimalisere arbeidsreiser med bil samt gi mulighet for 

mestring i hverdag for brukerne av helsehuset.  
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3.1.1 Avstand 

 
 

 

Figur 1 viser hva som ligger innenfor 350 meter fra de to tomtealternativene som 

analyseres. For Beinskardet er dette for det meste boliger, mens for Rådhustomten gjelder 

dette både post, kulturhus, butikker mm. Mange av de eldre vil ha ønske og mulighet til å 

bevege seg i de nære omgivelsene fra helsehuset, motivasjonen deres vil komme fra hvilke 

tilbud som ligger i disse omgivelsene.  
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3.1.2 Beinskardet 

 
Figur: Beinskaret 

 
 

  

Dyrka jord og tomtens funksjon 

Arealet er i dag verdifull landbruksareal og 

ligger i ytterkanten av det som kan kalles 

hovedsenter for Sistranda. Figur 3 viser to 

prinsipper for utvikling. Hvor den ene 

utviklingen skjer ved fortetting og den 

andre skjer med klattvis utbygging. 

Beinskardet vil i hovedsak føre til en 

nedbygging av dyrket mark og en klattvis 

utvikling av sentrum. Derimot vil det faktum 

at arealet ikke er bebygd fra før gi 

ekspansjonsmuligheter og det blir enklere å 

utvikle arealet etter ønske og behov. 

 

Sosial virkning, synlighet og orientering  

Selv om det bygges boliger rundt helsehuset og kommunen får en befolkningsvekst i 

området vil det, som figur 1 viser, være lang avstand til ulike daglige tjenester for beboerne 

på helsehuset, lengre enn hva som kan gjøres til fots. Avstanden til butikk, post og andre 

daglige funksjoner vil gjøre det vanskelig å betjene disse med andre hjelpemidler enn bil. 

Det vil bli utfordrende for de som bor i helsehuset å mestre hverdagen uten hjelp av 

personell eller pårørende. Imidlertid vil tilgangen på areal i dette området kunne gi gode 

uteområder, med felles hageareal for beboerne og mye grønt. Faren er at det kan utvikles 

et område som kun er for eldre. Boligene som blir liggende rundt vil på dagtid være tomme 

da de fleste er på jobb og det vil bli liten interaksjon mellom ulike aldersgrupper og ikke like 

naturlig å stikke innom for de pårørende for et besøk.  
 

 

 

Figur 3: Viser to utviklingsmodeller for utbygging. Til 

venstre fortetting og høyre klattvis fordeling.   
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Transport og infrastruktur 

Da denne tomten ikke tidligere er bebygd er det liten tilgang til offentlig infrastruktur slik 

som vann og avløp, interne veiløsninger, el- ledninger osv. Imidlertid gjør den direkte 

adkomst til hovedveien det enkelt å komme til og fra med buss og bil. Det å etablere et 

helsehus på dette arealet kan gi fordeler ved at avstanden til de omsorgsboligene som ligger 

i Beinskardet boligfelt og de sørlige boenhetene i Sistranda blir kortere, og tilkomst 

eksempelvis for hjemmetjenester til de områdene blir enklere. Hvis det bygges flere boliger 

mellom Midtsian og Beinskaret vil disse områdene i framtiden kunne vokse sammen. 

Nærmeste bussholdeplass er om lag 250 meter unna ved Rabben, ved etablering av 

helsehus her vil det kunne åpnes for diskusjon om etablering av bussholdeplass ved 

avkjørselen opp til Myran.  

 

Nødvendig regulering 

I gjeldende kommunedelplan for Sistranda er arealet regulert til landbruk-, natur- og 

friluftsformål. Å omdisponere landbruksareal er kontroversielt, men i forslaget til ny 

kommunedelplan som nå er under arbeid er arealet lagt inn som fremtidig offentlig 

tjenesteyting. Gjennom kommunedelplanen er planen konsekvensutredet. Etter at 

kommunedelplanen er politisk vedtatt må det utarbeides en reguleringsplan og senere en 

byggeplan for det nye arealet. Når arbeidet med reguleringsplanen kan starte vil altså være 

avhengig av når kommunedelplanen blir godkjent, og etter det vil reguleringsarbeidet ta om 

lag et år, med forbehold om politisk saksgang og ingen uforutsette hendelser. 

 

3.1.3 Rådhustomten 

 
Figur: Rådhustomten 

 

Dyrka jord og tomtens funksjon 

Tomten er allerede bebygd og vil ikke føre til nedbygging av dyrket jord. Jf. figur 3 vil 

utvikling av Rådhustomten føre til fortetting innfor eksisterende bebyggelse. Det at tomten 

allerede er bebygd har et økonomisk negativt aspekt da dette kan bidra til redusert 

tomteutnyttelse og/eller rivningskostnader for eksisterende bebyggelse.  Det er samtidig 

positivt for miljøet om en klarer å gjenbruke deler av de eksisterende bygningsstrukturer.  
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Med dette oppnår en redusert materialbruk for prosjektet totalt sett, og en redusere 

forbruket av ubebygd grunn.  

 

Sosial virkning, synlighet og orientering  
Rådhustomta vil være et svært godt tilbud for de som bor der og som arbeidsplass for dem 

som arbeider der. En lang rekke undersøkelser viser at beboere i bo og omsorgsboliger 

ønsker å bo tett inn på folk og der det er sosialt spennende. Som figur 1 viser er tomten 

sentralt plassert med nærhet til dagligvare, kultur, post og andre tilbud. Potensialet for 

blanding av aldersgrupper er større for Rådhustomten enn for Beinskardet, noe som kan 

skap sosial forhindre kriminalitet. Samtidig vil en sentral plassering gjør det lettere for 

pårørende og andre besøkende å komme til og også stikke innom uten så mye planlegging. 

 

At alle helsetilbud og tjenester blir samlet på et sted nærme sentrum gjør det lett for 

befolkningen å orienteres seg og finne fram og også eventuelt bli betjent av flere tilbud på 

samme sted. Det gjør det også enklere å kombinere behovet for en helsetjeneste med andre 

behov f.eks. handling og kulturtilbud og det reduserer behovet for bruk av bil, både for 

beboere, pårørende og ansatte. En ulempe med denne tomten er den begrensede plassen 

som eksempelvis gjør det mer utfordrende å skape grønne områder for de eldre å bevege 

seg i.  

 

Transport og infrastruktur 

Tomten har all infrastruktur (VA, el, vei mm.) lagt fram, men for å tilfredsstille en ny og 

utvidet funksjon må kapasiteten på denne utvides. En ny funksjon vil imidlertid kunne 

utnytte arealet bedre. Det er utvidelsesmuligheter både innenfor dagens eiendom og på 

nabotomta i nord. En utfordring som må løses i videre prosess er forholdet til universell 

utforming. Tomten har en viss stigning og det må etableres gode løsninger for intern 

mobilitet slik at det blir enkelt for brukere og besøkende å bevege seg i området.  

Nærmeste bussholdeplass er om lag 260 meter unna rett utenfor den nye videregående 

skolen. 

 

Nødvendig regulering 

Arealet ligger allerede regulert til 

allmennyttige formål – institusjon i 

kommunedelplan for Sistranda. Området er 

også regulert til offentlige bygninger i 

reguleringsplan for «Herredshus/helsesenter 

m.m. på Sistranda» av 8.7.1981. En endring 

av denne reguleringsplanen er nødvendig 

spesielt i forhold til plassering av bygninger og 

høyder på disse, i samme prosess må adkomst 

til idrettsanlegget i nord-vest legges om. Da 

planen er etter eldre plan- og bygningslov bør 

det også settes sterkere krav til utnyttelse og 

uteoppholdsareal. Endringen i reguleringsplanen kan starte uavhengig av vedtak i 

kommunedelplanen for Sistranda. En slik endring av reguleringsplan vil kunne ta om lag et 

år, med forbehold om politisk saksgang og andre uforutsette hendelser. 

 

Figur 1: Reguleringsplan for «Herredshus/helse-

senter m.m. på Sistranda» av 8.7.1981. 
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3.2 Tekniske vurdering av eksisterende bygningsmasse og infrastruktur 

Utbyggingstomten på Beinskardet, er landbruksareal i lett skrånende terreng med enkle 

fundamenterings forhold.  Dette gjør det enkelt med en optimal utnyttelse av denne tomten.  

Tomten har i dag veitilkomst, men ingen infrastruktur for vann, avløp, EL.  En overordnet 

vurdering av opparbeidelse av nødvendig infrastruktur er medtatt i underavsnitt.  For 

rådhustomten er det en betydelig eksisterende bygningsmasse som legger føringer for de 

fleste praktiske forhold.  Vurderinger og kommentarer omkring dette tomtealternativet er 

medtatt i eget underavsnitt 

 

3.2.1 Infrastruktur – Beinskardet (men gjelder egentlig for begge tomtealternativ) 

 

Rambøll har kontaktet Frøya kommune v/ Grytvik, og fått følgende generelle kommentar til 

kommunal infrastruktur for vann og avløp på Sistranda: 

 

«Eksisterende ledningsnett på begge tomtealternativ har ikke kapasitet pr i dag. 

Avløpsnettet med slamavskillere er overbelastet. Vannledningsnettet har ikke kapasitet til og 

kunne gi en brannvannsdekning på 50 l/s. Dagens nett gir 20 l/s. 

 

Kommunen har planer om en gjennomgang av hele ledningsnettet. Dette gjelder spesielt i 

sentrum opp mot dagens sentrumsplan som er under utarbeiding. Ny hovedplan for 

kommunal drikkevannsforsyning forventes vedtatt innen utgangen av 2017.» 

 

Rambøll vurderer det derfor ikke som hensiktsmessig å gjennomføre kostnadsberegninger 

for stikkledningen inn til den nye tomten på Beinskardet, da denne kostnaden vil 

representere en svært liten andel at totalkostnaden for nytt Helsehus, og for totalkostnaden 

for nødvendig hovedopgradering av dagens kommunaltekniske infrastruktur. 

 

Rambøll er også spurt om infrastrukturkostnader i forhold til EL-kraft tilførsel, og har 

konkludert med en kostnadsforskjell på inntil 1,0 Mill for bygging på Rådhustomten, da 

hovedsakelig forklart med at eksisterende rom og plassering av trafo kan beholdes.   

 

Rambøll mener denne kostnadsforskjellen er så liten at vi anbefaler at kommunen ser bort i 

fra denne kostnaden i forbindelse med valg av tomt 

 

3.2.2 Rådhustomten 

Vi har på et overordnet nivå vurdert tomtestørrelsen på rådhustomten, og sett på hvorledes 

beliggenheten av de eksisterende bygninger påvirker utbyggingsmulighetene for et nytt 

helsehus. Rambøll har også utført en overordnet vurdering av om deler av dagens 

bygningsmasse kan gjenbrukes eller ikke (av hensyn til økonomi og fremdrift).   

 

Når det gjelder gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, så er våre overordnede 

vurderinger at dette i noen grad vil redusere arealeffektiviteten i forhold til et alternativ med 

full rivning og gjenoppbygning.  Det er stor usikkerhet knyttet til hvor stor denne 

reduksjonen i arealeffektivitet vil bli, men en forskjell på 5 – 10 % kan forventes.  I 

økonomiavsnittet har vi lagt til grunn en reduksjon på 7,5 %.   
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Størrelsen på reduksjon i arealeffektiviteten er den største enkeltfaktoren som påvirker 

lønnsomheten til dette tomtealternativet.  Det er derfor vesentlig at dette forhold utredes 

videre for å optimalisere tomteutnyttelsen. 

 

I et miljøperspektiv vil gjenbruk av eksisterende betongkonstruksjoner gi et betydelig positiv 

bidrag til prosjektets miljøeffektivitet (rivning av gamle brukbare betongkonstruksjoner, og 

oppføring av nye tilsvarende konstruksjoner gir en betydelig negativ miljøbelastning.) 

 

3.3 Videre utredninger 

Formålet med dette notatet er å gi et godt nok grunnlag til at kommunestyre kan foreta et 

tomtevalg.  For begge alternativ, vil et naturlig neste skritt være gjennomføring av et 

mulighetsstudium som inneholder følgende aktiviteter. 

 

1. Etablering/gjennomgang av et rom og funksjonsprogram 

2. En dypere kartlegging av dagens bebyggelsesmønster for en bedre forståelse av om 

hvilke deler av bygningsstrukturen en kan vurdere å beholde.   

3. Gjennomføre transport og logistikkanalyse i bygningskomplekset, og utvendig adkomst 

for person og varetrafikk 

4. Gjennomføre et volumstudium for å vurdere plassering av de ulike funksjoner i ulike 

alternative bygningsvolum på tomten (inklusive eventuell oppdeling av 

bygningsvolumene i ett eller flere byggetrinn) 

 

Rådhustomten, både med og uten gjenbruk av eksisterende bygningsstrukturer, har 

rammebetingelser som må vurderes i neste trinn i prosessen (mulighetsstudiet).  Disse 

problemstillingene er ikke ferdig utredet i dette notatet.  Vi har imidlertid laget en 

spørsmålsliste som mulighetsstudiet må diskutere og løse: 

 

 Tomten har store høydeforskjeller som må løses.  Ferdig bygningsmasse vil få tilgang 

til terreng fra flere nivå som i dag 

 Hovedadkomst kommer naturlig opp Rådhusgaten.  Naturlig plassering av ny 

hovedinngang vil bli på plan med dagens parkeringsplass.  Videre adkomst inn i bygget 

kan løses på mange ulike måter, og må være gjenstand for utdypende analyser 

 Varetransport og plassering av produksjonskjøkken må løses.  I utgangspunktet, kan 

hovedadkomst fra vest fremstå som mest naturlig for varer ut og inn av bygget.  

Alternative løsninger kan/bør vurderes før det konkluderes 

 Eksisterende bygningers bredde/lengdeforhold, og kommunikasjon mellom 

eksisterende bygninger, legger føringer for hvor de ulike funksjoner kan/bør plasseres.  

Det er begrensningene som følger av dagens bygningsform som i størst grad reduserer 

byggets maksimale arealeffektivitet.  (I hovedsak vil utredninger omkring dette 

kulepunktet, og hvilke løsninger som en finner bli avgjørende i forhold til om deler av 

eksisterende bygningsmasse skal gjenbrukes eller ikke).  

 Eksisterende bygningsmasse (selv i laveste plan) har vesentlig lavere etasjehøyde enn 

i moderne bygninger.  Dette gjør det mer krevende å finne løsninger for tekniske 

føringsveier (først og fremst ventilasjon).  På den andre side kan mer direkte gjenbruk 

av laveste plan i bygg B (for funksjoner med begrenset dagslystilgang) samt hele bygg 

C (som kontor og vaktmesterareal) åpne for større kostnadsbesparelser. 
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3.4 Økonomiske vurderinger/Kostnadsoverslag 

I forhold til sammenligning av de økonomiske virkningene av utbygging på de to ulike 

tomtene har vi lagt til grunn følgende tallverdier: 

 

 En ordinær institusjonsplass = 130 m2 BTA (inkl normalt utvalg av fellesareal og 

«helsehusfunksjoner») 

 En ordinær omsorgsbolig m/personalbase, tilpasset personer med kognitive svekkelser 

= 100 m2 BTA pr bolig 

 Prosjektkostnad pr m2 BTA eks mva ca. kr 35 000 

 Frittliggende omsorgsbolig i småhus ned mot 60 - 70 m2 BTA pr plass 

 Prosjektkostnad frittliggende bolig i småhus ca. kr 25 000,- pr BTA 

 Verdi/Besparelse eksisterende bærekonstruksjoner ca. kr 10 000,- pr m2 gjenstående 

BTA 

 Verdi/Besparelse fullstendig gjenbruk av bygg C ca. kr 20 000,- pr m2 

 Rivningskostnad Alt unntatt bygg C + bærekonstruksjoner/betong for laveste etasje på 

bygg A, B og H 7,0 Mill 

 Rivekostnad Gjenstående fra punktet over kr 3,0 mill.   

 Differanse arealeffektivitet mellom de to alternativ ca. 5 - 10 % 

 Videre konvertering av høyeste plan for bygg H til boliger (som påbegynt) vil kunne gi 

ytterligere besparelser – og rimelige fullverdige boliger, men kan låse for enkelte gode 

løsninger for samlet funksjonsfordeling innenfor bygningsmassen. 

 Tomteanskaffelseskostnad Beinskardet 3 – 5 Mill (anslått på bakgrunn av tidligere 

tomtekjøp i området) 

 

For begge alternativ kan det i «byggetrinn 2» (eller som del av byggetrinn 1) være aktuelt å 

realisere deler av utbyggingsbehovet gjennom enklere småhusbebyggelse.  Småhus er 

svært kostnadseffektivt da arealbehovet pr plass kan halveres til i forhold til at boligen er en 

integrert del av en større «institusjons bygning».  I tillegg kan byggekostnaden pr brutto 

BTA reduseres med ca. 30 % i forhold til en «standard omsorgsbolig» 

 

For sammenligningen mellom de to alternativ, har vi imidlertid lagt til grunn av den delen av 

behovet som løses gjennom småhusbebyggelse er likt for begge alternativ, og representerer 

dermed ikke noen prisforskjell mellom alternativene. 

 

3.5 Vurderinger av gjennomføringsstrategi/Fremdrift og kontraktsmodeller 

I gjeldende kommunestyrevedtak, er det skrevet at nytt helsehus skal være innflyttet i 

2018.  Dette vurderes av Rambøll som en urealistisk fremdrift.  Det kan være en ørliten 

teoretisk mulighet for at nytt sykehjem på Rådhustomten kan være innflyttet i desember 

2018, men da vil prosjektet påføres så høyt ytre tidspress at risikoen for dårlige og kostbare 

løsninger vil bli svært høy. 

 

Rambøll sin vurdering av helseplanen og det øvrige inntrykk vi fikk gjennom besøket på 

Sistranda er at det ikke medfører store konsekvenser om det velges en roligere 

gjennomføringstakt.  Det er svært mange «løse tråder» i forhold til innholdet i Helsehuset, 

og følgekonsekvenser i form av erstatningslokaler for dagens Rådhusfunksjoner + salgstakt 

for eksisterende bygningsmasse til at vi kan belyse disse forhold i den fulle bredde i denne 

tomteevalueringen. 
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Viktige faktorer som påvirker fremdriften i prosjektet er bl.a. 

 

 Fremdrift i pågående planprosesser 

 Intern arbeidskapasitet i forhold til utarbeidelse av en samlet plan for kommunens 

arealbehov (masterplan/omrokkeringer) 

 Fremdrift i politiske prosesser omkring valg av tomt, og finansiering av prosjektering 

og bygging 

 Fremdrift og finansiering av helt nødvendige oppgraderinger av kommunal 

infrastruktur på Sistranda 

 Kontraktsstrategi for gjennomføring av byggeprosjektet inklusive valg og fremdrift i 

nødvendige anskaffelser av prosjekterende og entreprenører i tråd med 

anskaffelsesregelverket. 

 

Hovedforskjellen mellom de to tomtealternativ er at tomten på Beinskardet trenger ekstra 

tid for gjennomføring av nødvendige planprosesser (3 – 6 måneder).  På den andre side vil 

arbeidet med «omrokkeringsplanen» for Rådhusalternativet fort ta like lang tid som de 

overordnede planprosesser.   

 

Når en kommer til prosjektgjennomføringsfasen, vil prosjekteringsprosessen kunne 

gjennomføres raskere på Beinskardet enn på Rådhustomten.  I byggefasen vil trolig også 

Beinskardet kunne få den korteste byggetiden. Ved en alternativ «trinnvis utbygging» vil 

trolig Rådhustomten kunne komme gunstig ut mhp fremdrift.  Rådhustomten gir gode 

muligheter for innflytting av de tidligste byggetrinn innen utgangen av 2018. 

 

Begge tomtealternativ vil være avhengig av fremdriften i nødvendig oppgradering av 

kommunalteknisk infrastruktur blir gjennomført før igangsettingstillatelse for nytt helsehus 

kan gis av byggesakskontoret. 

 

3.5.1 Neste trinn 

I prosessen frem mot ferdig nytt helsehus bør være at det lages en samlet fremdriftsplan for 

alt kommunalt arbeid.  Utredningen bør omfatte alle fagavdelinger i kommunen med interne 

avhengigheter som påvirker prosjektgjennomføringen. (Helse og Omsorg, Plan, Utbygging, 

Kommunalteknikk, Sentraladministrasjonen) 

 

Så snart tomt er valgt, kan en parallelt med den overordnede fremdriftsplanen iverksette 

videre «tidligfaseutredninger». 
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4. Konklusjon 

I dette avsnittet presenterer vi en sammenligning mellom de to tomtealternativene.  

Innledningsvis vil vi imidlertid understreke følgende hovedkonklusjoner: 

 

1. Ut fra planfaglige og helsefaglige vurderinger er Rådhustomten den beste plasseringen 

2. Kostnadsmessig og fremdriftsmessig kommer de to tomtealternativene forholdsvis likt ut 

(Etappevis utbygging kan endre denne konklusjonen) 

3. Arbeidet med å prioritere nødvendig oppgradering av kommunalteknisk infrastruktur bør 

iverksettes så raskt som mulig  

 

Et kort sammendrag av diskusjonene i forutgående avsnitt kan fremstilles som følger:    

 

 Beinskardet Rådhustomten 

Planfaglige vurderinger - ++ 

Fremdrift - + 

Kommunal infrastruktur og bygningsmasse 0 0 

Kostnadsmessige forhold + - 

Totalvurdering 0 + 

 

4.1 Økonomiske vurderinger 

De økonomiske vurderinger kan oppsummeres som følger: 

 

 
 

Hovedforskjellen i forhold til økonomi mellom de to alternativ skyldes rivningskostnadene for 

eksisterende bygningsmasse.  Alternativet på rådhustomten har potensial til reduserte 

kostnader gjennom optimalisering av plassering av de ulike funksjoner på tomten (dvs det 

kan være mulig å oppnå bedre arealutnyttelse gjennom god planlegging).  Alternativet på 

Rådhustomten har også bedre økonomisk fleksibilitet ved en eventuell trinnvis utbygging. 

 

4.2 Fremdriftsmessige konklusjoner 

Mulig fremdrift for de to alternativ vurderes som forholdsvis lik med en samlet utbygging.  

For alternativet på Beinskardet vil fremdriften i arbeidet med kommunedelplanen påvirke 

prosjektets fremdrift.  For alternativet på Rådhustomten vil en utarbeidelse av en intern 

omrokkeringsplan (for flytting av eksisterende aktivitet) påvirke fremdriften.   

 

Ved en eventuell trinnvis utbygging vurderes Rådhusalternativet å ha bedre 

fremdriftsmessig fleksibilitet enn alternativet på Beinskardet.  For begge alternativ er det 

vesentlig at nødvendig oppgradering av kommunalt vann og avløp har god fremdrift.   

Antall Mengde Enhetspris Rådhustomta Beinskardet

Pleieplasser inkl fellestjenester 28 stk 130 m2 35 000,- pr m2 127 400 000 127 400 000

Universelle boliger inkl fellesareal 48 stk 100 m2 35 000,- pr m2 168 000 000 168 000 000

Tomteerhverv Beinskardet 1 stk 42 mål 4 000 000

Besparelse gjenbruk Bygg C Rådhustomta 339 m2 20 000,- pr m2 -6 780 000

Besparelse gjenbruk av Kjeller Rådhustomta 1830 m2 10 000,. Pr m2 -18 300 000

Redusert arealeffektivitet Rådhustomta 7,5 % 22 155 000

Rivningskostnader (unntatt kjeller) 7 000 000

Sum 299 475 000 299 400 000
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4.3 Utdyping planfaglige konklusjoner 

Det er innenfor de planfaglige og helsefaglige vurderinger vi finner størst forskjell mellom de 

to tomtealternativene.  De planfaglige vurderinger kan oppsummeres slik: 

 

Beinskardet: 

 

Positivt Negativt  

Har god tilgang til hovedveinettet og buss Tar jordbruksareal 

Er ubebygd tomt med få mot ingen 

føringer for utvikling. Det er små behov for 

tilpasning og helsehuset kan i større grad 

bli utviklet fritt, eksempelvis i forhold til 

uterom og grøntareal.  

En ubebygd tomt kan samtidig være et 

negativt aspekt da bebyggelse som ikke 

har noen føringer ofte kan oppleves 

fremmed og ha liten sammenheng med de 

eksisterende strukturer    

 Vil spre funksjoner som tilhører sentrum  

 Har få aktivitetstilbud i gåavstand 

 

Rådhustomten 

Positivt  Negativt 

Beliggenhet og nærhet til funksjoner og 

aktiviteter  

Har allerede faste strukturer som gjør det 

mer utfordrende å finne gode løsninger 

innad på tomte eksempelvis i forhold til 

uteoppholdsareal og universell utforming 

av uteområdene   

Er allerede avklart i overordnet plan og 

kan dermed starte rett på regulering og 

senere byggeprosessen  
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NOTAT 

Oppdrag Nytt Helsehus på Sistranda (1350020652) 

Kunde Frøya kommune 

Notat nr. 3 – Utbyggingstakt og fremtidige utvidelser 

Dato 2017/4/7 

Til Sigrid Helene Hanssen 

Fra Håkon Kvåle Gissinger 

Kopi Frøya kommune: Thomas Sandvik, Svanhild Mosebakken, Kristin Furunes 

Strømskag 

Rambøll: Oppdragsmedarbeiderne 

 

1. Bakgrunn 

Dette notatet inneholder suppleringer og tilleggsinformasjon i 

forhold til de to tidligere leveransene 

 

1. Notat angående tomtevalg datert 20.2.2017 

2. Mulighetsstudie nytt helsehus på Rådhustomta datert 7.4.2017 

 

Det første notatet diskuterer de to tomtevalgene; Beinskardet og 

Rådhustomta.  Den andre leveransen viser et eksempel på 

hvorledes Rådhustomten kan utnyttes for å få på plass de ønskede 

helsehusfunksjoner. 

 

Hovedinnholdet i dette notatet er en forklaring til hvorledes den 

praktiske utbyggingen kan gjennomføres, samt hvilke fremtidige 

utvidelsesmuligheter som finnes på tomten, og nærliggende 

tomter, etter at det nye helsehuset er ferdig bygget. 

 

2. Forutsetninger 

Det er slik vi ser det 4 sentrale moment som danner grunnlaget for 

vurderingene i dette notatet: 

 

1. Samlet fraflytting av dagens sykehjem 

2. Midlertidige lokaler for de ansatte på Rådhuset 

3. Oppgradering av teknisk infrastruktur (vann og avløp) 

4. Fremtidige utbyggingsmuligheter (etter år 2020)  

 

For å ta punkt nr 3 først.  Det er i «Tomtevalgsnotatet» tydelig 

understreket at kommunal infrastruktur på Sistranda har 

underkapasitet, og byggetillatelse etter PBL vil ikke kunne gis før 

nødvendig oppgradering er iverksatt.  Det er derfor vesentlig at 

planlegging og finansiering av infrastrukturarbeidene påbegynnes 

så raskt som mulig. 

 



 

2/6 

 

 

Fra formannskapsbehandlingen, hvor tomtevalgssaken ble utsatt, er følgende etterspurt: 

 

Formannskapet «Ber om at rådmannen setter i gang en prosess i forhold til ansatte i dagens 

rådhus» 

 

Videre i vedtaksformuleringen understrekes det at både midlertidige og permanente 

løsninger for nytt rådhus skal utredes. 

 

Rambøll har sett på en mulig tomteutnyttelse for Rådhustomten.  Vårt forslag har høyest 

utnyttelse på den østlige delen, og lavere utnyttelse på den vestlige delen.  Mulighetsstudiet 

viser en mulig oppdeling i to byggetrinn.  Grovt sett gir denne faseinndelingen følgende 

muligheter og konsekvenser: 

 

1. Dagens Bygg A + Dagens Helsehus vil kunne være i bruk gjennom byggeperioden for 

første byggetrinn 

2. Første byggetrinn inneholder alle sentrale fellesfunksjoner slik at en samlet fraflytting av 

dagens sykehjem vil kunne gjennomføres ved ferdigstillelse av første byggetrinn 

3. Andre byggetrinn, omfatter to frittliggende boligtun med til sammen 24 boliger.  

Midlertidige løsninger må vurderes for disse boligene.  (De to tunene kan bygges samlet 

eller hver for seg, avhengig av behov) 

4. Det er mulig å etablere 7 midlertidige boliger i ledige lokaler i dagens helsehus dersom 

en ønsker dette (i tillegg til de 4 som allerede er etablert) 

 

For videre planlegging av byggearbeidene anbefaler vi at kommunen, uansett hvilken 

prosess og fremdrift som velges for det videre arbeidet, holder fast på faseinndelingen som 

er foreslått (for å holde nede størrelse og kompleksitet i gjennomføringen av 

byggeprosjektet).  Rambøll har ikke tatt stilling til om det er ønskelig med en pause eller 

ikke mellom de to fasene.  Kontinuerlig bygging vil være mulig dersom en ønsker dette, 

men faseinndelingen vil være praktisk i forbindelse med selve prosjektgjennomføringen.   

 

De byggearbeid som ligger i fase 1, er alle ordinær rivning og nybyggingsarbeid, mens 

arbeidene planlagt til fase 2, er i større grad en miks mellom nybygging og ombygging da 

Betongkonstruksjonene (råbygget) for bygg A, alle tre etasjer, bør vurderes for direkte 

gjenbruk.  Dette vil spare både tid, penger og miljø.  I tillegg vil bruk av Bygg A gjennom 

byggeperioden for fase 1, redusere kostnader med midlertidige lokaler for deler av de 

ansatte som i dag arbeider på rådhuset. 

 

For den gamle helsestasjonen (Bygg H), er det akkurat nå innredet 4 avlastningsboliger.  

Dersom en legger disse boligene inn i første fase, vil en knapt nok rekke å flytte inn i disse 

boligene før entreprenøren overtar byggetomten og boligene må fraflyttes. 

 

2.1 Funksjonelt innhold i fase 2  

Fase 2 ligger på den vestre delen av tomten.  Isolert sett har denne tomten vesentlig lavere 

utnyttelse enn hva som er tilfelle for det foreslåtte hovedbygget på den østlige delen av 

tomten.  En viktig endring i institusjonsbygg i dag i forhold til tidligere (for 30 år siden), er 

at byggene bygges mer kompakt, og gjerne over flere etasjer.  Dette er gunstig både i 
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forhold til institusjonsdriften (reduserte gåavstander), energibruk, og redusert press på 

nybyggingstomter (unngå tap av de naturressurser som ubebygde tomter representerer). 

 

Under arbeidet med mulighetsstudiet, har vi fått oppgitt at det skal bygges 48 plasser for 

heldøgns omsorg, og 28 ordinære omsorgsboliger.  I tillegg er det opplyst en rekke 

tilleggsfunksjoner, men disse funksjonene er i begrenset grad detaljert videre. 

 

Rambøll har i det foreslåtte mulighetsstudiet delt inn bygningsvolumene i enkelte 

hovedfunksjoner som kantine, aktivitetssenter, areal til samhandlingsreformen, 

resepsjon/inngang, kjøkken og logistikk, men denne inndelingen er på et svært overordnet 

nivå.  Etter hvert som prosjektet detaljeres videre, vil «funksjonsmiksen» endre seg, og en 

kan også forvente at nye funksjonelle ønsker kommer inn i prosjektet, mens andre 

funksjoner går ut.  Samlet areal vil som en følge av dette også endre seg. 

 

Det er viktig at en i den neste fasen i prosjektet arbeider med et samlet funksjonsprogram 

for hele prosjektet. Etter at samlet funksjonsprogram er endelig godkjent, kan dette deles 

mellom de to definerte byggefaser.  Når dette arbeidet er utført, så vil en stå igjen med en 

«rest» av funksjoner som må løses på tomten i vest.  På det nåværende tidspunkt er det 

vanskelig å forutsi nøyaktig hvilke funksjonelle behov som gjenstår.  En redefinering av 

utbyggingsbehovet på den vestlige delen av tomten, kan derfor med fordel utsettes til et 

senere stadium i prosjektforløpet.   

 

På det nåværende tidspunkt vil det være mulig å vurdere om hele funksjonsprogrammet kan 

løses på den østlige del av tomten, eller om en kanskje har behov for en vesentlig høyere 

tomteutnyttelse på de vestlige deler av tomten, enn hva som er antatt i foreliggende 

løsningsforslag (Mulighetsstudiet) 
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3. Utvidelsesmuligheter fremover i tid (innflytting etter år 2020) 

Rambøll er blitt bedt om en kommentar på følgende spørsmål: 

 

«Frøya kommune ønsker en vurdering av utvidelsesmuligheter fremover i tid.  Hvor kan 

disse bygges på tomta, samt hvor mange enheter er det plass til?» 

 

Vi har lagt til grunn at hele funksjonsprogrammet fra kommunestyresak 16/2752, løses 

gjennom mulighetsstudiet m/eventuelle revisjoner.  For behov etter dette tidspunkt, er det i 

saksfremlegget angitt: 

 

«Andre trinn i utbygging av bofellesskap.  Fleksibelt tilrettelagt for både trinn 4 og 5 i 

omsorgstrappa.  Samlokaliseres med utbygging på trinn 1» 

 

Bortsett fra lav utnyttelse av den vestlige delen av rådhustomten, er hele tomtepotensialet 

på rådhustomten utnyttet.  I sak 16/2752, legges det i utgangspunktet opp til en nærmest 

kontinuerlig videreføring av utbyggingen.  Det mest kortsiktige tilleggsbehovet vil da enkelt 

kunne løses med en høyere utnyttelse av den vestlige delen av tomten.  Vi har derfor 

illustrert en løsning med tre ganger så mange (36) boliger på denne delen av tomten. 

 

 

 

 

Eksempel på høyere utnyttelse av tomten i vest 

 

For å øke tidsperspektivet ytterligere, har vi valgt å ta en rask kikk på noen utvalgte 

nabotomter, som antas å kunne omdisponeres til helse og omsorgsfunksjoner. 
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3.1 Nærliggende nabotomter med utbyggingspotensial 

Det finnes flere nærliggende tomter som kommunen bør vurdere å sikre seg som 

tomtereserver for fremtidig utvidelsesbehov.  De mest aktuelle tomtene er vist på dette 

kartutsnittet. 

 

 
 

Eksempel nabotomter med potensial 

 

3.1.1 Boligtomten i sør vest (1B) 

Tomten (1B) er såpass sentralt plassert at kommunen bør forsøke å erverve denne ved 

første anledning.  Særlig hvis en klarer å «holde tilbake» utbygging av vestlige deler av 

rådhustomten (f.eks ved utvidet midlertidig utnyttelse av den gamle helsestasjonen til 

boligformål)  Da vil tomtene 1A og 1B kunne sees på samlet, og vil kunne ta en forholdsvis 

høy utnyttelsesgrad. 

 

3.1.2 Gamle Frøya VGS (2) 

Bygningsmassen på eiendommen er i stor grad spesialtilpasset til undervisningsformål, og 

vil være krevende å konvertere til helse og omsorgsformål.  Eksisterende bygninger er 

forholdsvis nye (ca 25 år), og vil enkelt kunne utnyttes til andre relevante formål som f.eks 

«midlertidig Rådhus» i en 10 – 20 års periode.  Etter dette tidspunkt kan eiendommen 

omdisponeres til fremtidig inndekning av Helse og omsorgsbehovet. 

 

3.1.3 Fotballbanen (3) 

Fotballbanen representerer en stor og lett tilgjengelig «tilleggstomt» med begrenset 

interessekonfliktnivå sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv.    
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4. Hovedfremdriftsplan 

Som en oppsummering av de ulike prosjektaktiviteter, og som en hjelp til en mer detaljert planlegging av  

 

«midlertidig plassering av ansatte i dagens rådhus og tidsperspektivet for midlertidigheten» 

 

Har vi satt om en grov hovedfremdriftsplan for perioden 2017-2019 

 

 

 

 

Hovedfremdriftsplan Frøya Helsehus 

Aktiviteter med Rød farge (Fase 2) vil kunne utsettes - Fremdriftsplanen har forutsatt gjennomgående prosjekteringsgruppe 

Aktiviteter med Grønn farge, er aktiviteter hvor det forutsettes høy egeninnsats fra kommunen sin side 

 

 

 

 

ID Aktivitet 2017 - K2 2017 - K3 2017 - K4 2018 - K1 2018 - K2 2018 - K3 2018 - K4 2019 - K1 2019 - K2 2019 - K3

1 Rom og Funksjonsprogram nytt helsehus

2 Flytteplan for Rådhuset

3 Prosjektering Infrastruktur VA

4 Kontrahering Entreprenør Infrastruktur

5 Bygging Infrastruktue

6 Kontrahering Rådgivergruppe

7 Forprosjekt - Tilbudsforespørsel Fase 1

8 Skisse og Forprosjekt fase 2

9 Kontrahering Entreprenør - Fase 1

10 Byggeperiode Fase 1

11 Klargjøring midlertidige lokaler - Rådhuset

12 Midlertidig fraflytting Rådhuset - Fase 1

13 Kontrahering Entreprenør - Fase 2

14 Byggeperiode - Fase 2

15 Planlegging av fraflytting og salg

16 Salg av gammelt sykehjem
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Oppsummering etter workshop 24.04.17 

Spm.1  Hvilke tjenester skal inn i nytt helsehus 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

PLO i sin helhet 
Dagsenter inkl 2 
dagsenter – for 
demente og for 
eldre 
Fysio/ ergo -  
dagtid/heltid? 
Rehabiliterings-
fasiliteter- 
treningsrom++ 
Fasiliteter for 
-lege 
- Frisør ol 
- Cafe/pub 
- butikk 
-garasje for 
hjemmesykepl 
 
Faggrupper: 
PLO og hjemme-
tjenesten 
Ergo og 
fysioterapi 
Forvaltnings-
kontor 
Aktivitører- 
livsglede 
Frivilligsentral 

PLO med alle 
avdelinger, 
dialyse etc 
Dagsentrene 
Fysio- ergo- 
hjelpemiddel-
sentral? 
 

Dagsenter eldre demente 
Ambulansekompetanse – 
samarbeid 
Forvaltningskontor 
Hverdagsmestringsteamet – 
fysio/ergo 
Frivilligsentralen 
Legevakttjenester 
Desentraliserte 
spesialisthelsetjenestetilbud 
– gode behandlingsrom 
Hjelpemiddelsentral 
24/7 DAD – psykisk helse og 
somatikk 
Storkjøkken – 
bydelskafe/kiosk 
 
Faggrupper: 
Forvaltning 
Hverdagsmestring rehab 
fysio, ergo 
Ambulansekompetanse 
Aktivitører 
Legevakt 
Sykepleietjeneste 
Vernepleietjeneste 
Frisklivskoordinator 
 

Dagens sykehjem, dialyse, 
dagopphold/behandlingsrom, 
hjemmetjeneste, 
dagsentrene, 
forvaltningskontor, 2 
dagsenter- behovet for 2 
lokaler 
Fysio og ergo inn i egne 
egnede lokaler 
Hjelpemiddelsentralen 
Frivilligsentralen 
Frisør  
Åpen bydelscafe  
Velværerom/spa 
Samarbeid om 
kjøkkentjenester – samarbeid 
med Guri Kunna VGS 
Fagarbeidere  
Assistenter 
Psykisk helse? 
 

 

 

Spm 2: beskriv fordeler og ulemper ved tomtealternativ Beinskardtomta 

Fordeler Ulemper 

«smått er godt» -små boenheter, lettere 
m.skjerming av uteområder 

Avstand –litt lengre til sentrum 

Prosessene i MO har tatt utgangspunkt inn  mot 
Beinskardet tidligere 

For langt unna  brukere  /pårørende ? 
(usikker  på hva som menes her) 

Utearealer – god kapasitet, fin tomt, lettere 
terreng/uteområde. 
Flat tomt –god plass,  
Folkehelse 
Rolige omgivelser 
Skjerma for trafikk og støy 

Ikke i nærhet til fasiliteter som butikk etc. 

Samler mange brukere, seniorboliger som er  
etablerte rundt, ivaretar nærhet til fasiliteter 

Beinskardet –« en liten del av sentrumen» 
Sistranda vokser 
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Har nærhet til bhg. og dyr Mindre sosial deltakelse 

Stor plass for sansehage o.l. Bruk av dyrka mark /Jordbrukstomt 

Er sentrumsnært nok 
 

Mindre tilgang på kulturaktiviteter 

Sertifisering som livsgledehjem -  lettere å 
oppnå kriterier, bedre muligheter til å ivareta 
livsglede 
 

Mange eldre på ett sted 

Flytte fra institusjon til småhus Deler av kysthaven blir tom 

Tilgjengelig sykkelrute  

Har rom for utvidelse  

Rask byggestart, ledig tomt  

Gode parkeringsmuligheter  

Allerede etablerte eldre i Beinskardet -  kan 
bruke fasiliteter på helsehuset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spm 3: beskriv fordeler og ulemper ved tomtealternativ Herredshustomta 

Fordeler Ulemper 

Sentrumsnært Mye trafikk 

God utsikt Frøya Storhall 

Lettere å få til samarbeid med Bo, Aktivitet og 
Miljøtjenesten 

Høye bygg m. institusjonspreg 

Sambruk av sansehage med Moa/Øvergården Situasjonsbetinget i fh. til sambruk 
MOA/Øvergården 

Fordel for pårørende –nærhet til andre 
fasiliteter på Sistranda som butikk osv… 
lettere å stikke innom 

For komprimert bygningsmasse, skiller seg ut 

 Vanskelig med skjerming for demente/kognitiv 
svikt 

 Mindre fleksible utearealer 

 Mindre utbyggingsmuligheter 

 Bruk av uteområder for demente begrenses 

 Lite parkeringsmuligheter 
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 Ekstra kostnader v. flytting av ansatte fra 
Herredshuset 

 Mindre utnyttelse av ressurser i fh. til 
tjenesteyting –eks mye forflytning innad i 
bygget,  etg osv. 

 Brannsikkerhet 

 

 

 

Spm 4 Hva legger du i begrepet sentrumsnært for denne brukergruppen? 

Sistranda = sentrumsnært 

Sentrumsnært er 10-15 min gange 

Hva som er sentrumsnært kan oppleves forskjellig, uavhengig av fysisk avtand 

Nødvendige servicefunksjoner i nærhet –som butikk, lege, post, bank, apotek, treningstilbud, 
kulturtilbud, kafe` 

Fysisk framkommelighet viktig   - sommer som vinter 

Sentrum  - et «steinkast unna» -  versus vektlegging av fine uteområder hvor man kan bevege seg 

Trafikksikkerhet viktig 

Sentrumsnært – hvem sitt behov skal vi dekke? Brukere eller pårørende/besøkende? 
                              Disse brukerne har i hovedsak behov for hjelp 24/7 –mindre behov for 
                              Sentrumsnære funksjonaliteter. 

Ikke viktigst med sentrumsnært, men uteområder som er trafikksikker – bevegelsefrihet 
 

 

 

 

 

 

Spm 5 Ser dere behov for evt. endring i organisering –med tanke på helhetlig tjenesteløp? 

            (pg. av tettere samarbeid mellom faggrupper / tjenesteområder / nærhet. 

 

Behov for endring i organisering 

 

- Bli bedre på samhandling på tvers av tjenester og fagområder 

Må være endringsvillig 

Må få erfaringer –ut i fra tjenestetilbud etter hvert. 
 

Hjemmesykepleie og helsehus sammen –som i dag 

Dele helsehuset med omsorgsboliger og hjemmetjenesten i 2 virksomheter, med 2 v.ledere og 2 
ledere  
Utetjenesten og innetjenesten i samme bygg. 

Sykepleierpool helsehus 

Fysio + ergo  i helsehus 
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Dagsenter legges under pleie og omsorg 

 

Samarbeidende team for brukerne –IP i fokus 

Endring i oppgaver –endring i roller,: gir behov for endring i organisering -  nye strukturer må på 
plass 

Trenger ikke inn i samme bygg (samlikaliseres)  for å samarbeide, men viktig med gode 
møtearenaer 
Møtearenaer må organiseres –gode møtepunkter 
Arena for å snakke sammen og handle sammen 
Viktig å skape gode møtearenaer – krever endring i møtestruktur 

Forvaltningskontoret er et knutepunkt 

Koordinerende enhet –Forvaltningskontor  :  
Disse koordinerer og samhandler og får derfor en sentral rolle = «døra inn for samhandling» 

Vi må gå i gjennom strukturer, rutiner, roller, funksjoner  >     O-R-S 

«Familiens Hus» : Helhetlig løp –vil påvirke endring i struktur 

Vi vet for lite om hverandres oppgaver og fagområde 

Organisere i team –teambaserte tjenester (tverrfaglig) som blir en  «kompetansebase» 

Fokus på forebygging 

Endring i organisering m. faglig tilnærming 

 

Tettere samarbeid mellom faggrupper: 

Fysio og ergoter = fra 0 –til 100 år(alle aldersgr.) 

Vigtig med fagmiljø. Og at de ikke blir for spredt. 

Samarbeidende team for brukerne 

Det er behov for endring 

Stiller spm / usikker på  psykisk helse og organisering inn i helsehus 

Sykepleiere i en sykepleierpool 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn/omfang 

Frøya kommune har i forbindelse med prosjektet «Frøya Nye Helsehus» besluttet å gjennomføre 

tilstandsanalyser for eksisterende bygningsmasse på stedet.  Resultatene fra tilstandsanalysen skal 

brukes for å vurdere behovet for oppgradering av rådhuset for videre drift som rådhus (0-

Alternativet) 

 

Bygningsmassen er 40, år, og store deler av de tekniske installasjoner er fra byggeår.  Vi har lag til 

grunn videre drift som rådhus i ca 30 år, og legger til grunn en variert, men begrenset 

utskifting/oppgradering av byggets tekniske installasjoner.  Det forutsettes en trinnvis 

utskifting slik at ikke kravene om full TEK10 for byggets klimaskjerm og Universell 

Utforming utløses for den samlede bygningsmassen. 

 

Registreringsmetodikken følger de anbefalinger som er gitt i Norsk Standard 3424:2012 

«Tilstandsanalyse for byggverk – Innhold og gjennomføring».  Vi har lagt til grunn at analysenivå 1 

er benyttet.  Referansenivået for gjenstående bygningsdeler, defineres til gjeldende 

byggeforskrifter fra 1987. 

 

1.2 Dokumentasjon 

Dokumentasjon som ble fremlagt: Komplett tegningsett for konstruksjon og Ark fra byggeår.  I 

tillegg er relevante tilsynsrapporter etterspurt.  Følgende rapporter er fremlagt: 

 

 Rapport fra siste brannsyn datert XX.XX.XXX 

 Rapport fra mattilsynet datert XX.XX.XXX 

 

Ut over de nevnte rapporter, har Frøya Rådhus ingen kjente avvik fra tilsynsmyndighetene. 

 

1.3 Befaring 

Vurderingene baseres hovedsakelig på visuell observasjon i forbindelse med gjennomgang av 

bygningsmassen og dets tekniske installasjoner, samt på opplysninger som fremkommer av 

forelagt dokumentasjon, og svar som ble gitt på spørsmål under selve befaringen.  

 

Rambøll tar forbehold om at det kan være forhold som ikke blir belyst i tilstrekkelig grad i 

forbindelse med gjennomgangen. Befaring av bygget ble gjennomført i to omganger:   

 

Overordnet gjennomgang, bygningsmessig, dato:  30.1.2017 

Tilstede: 

Frøya kommune, eiendomsavdelingen   NN 

Rambøll Norge AS, rådgiver:   Håkon Kvåle Gissinger 

 

 

Gjennomgang – Tekniske installasjoner, dato:  28.3.2017 

Tilstede: 

Frøya kommune, eiendomsavdelingen   Svein Ronny Skjømhals 

Rambøll Norge AS, rådgiver:   Håkon Kvåle Gissinger  

 

Den andre Befaringen på Sistranda ble innledet med ca. 30 min gjennomgang av teknisk status. 
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1.4 Rapporten 

I rapporten er kun de registrerte avvik som er vurdert å representere tilstandsgrad 2 eller 3 

medtatt og beskrevet.  

 

Kostnader for utbedring av avvikene er basert på erfaringstall og faglig skjønn. Dette omfatter 

totale prosjektkostnader for utbedring av avviket, inklusive eventuelt utarbeidelse og fremsendelse 

av søknad for søknadspliktige tiltak samt planlegging, kontroll av planlegging, utførelse og kontroll 

av utførelse i den grad de enkelte ytelsene er nødvendige/relevante for et ferdig resultat. Alle 

prosjektkostnader er eks. mva.  

 

I kapittel 4, er det medtatt bilder som viser eksempler på typiske og spesielle forhold. 

 

1.5 Generelt om Frøya Rådhus 

Frøya rådhus består av 4 sammenbygde bygninger og en frittliggende bygning.  Totalareal er ca 

5100 m2 + loft.  Rådhuset er bygd ut i 3 byggetrinn, hvor hovedbyggetrinnet ble gjennomført i 

perioden 1975 – 1976.  I dette byggetrinnet ble bygningene A, B og C oppført.   

 

Tidligere Fiskernes bank som lå på tomten (byggeår 1974) ble beholdt.  I 1982 ble Helsestasjonen 

oppført.  Alle bygningene er oppført med plasstøpte betongskonstruksjoner i 1 – 3 etasjer.  Alle 

bygningene har en takkonstruksjon som er bygget med et enkelt stålplatetak, anlagt på 

bærekonstruksjoner av stål som er festet til plasstøpt betongdekke over høyeste etasje.  

Ventilasjonsanleggene for den enkelte bygning er plassert på disse kalde loftene.  En oversikt over 

de ulike byggetrinn er vist på skissen under: 
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1.6 Tekniske installasjoner og materialbruk 

Yttervegger er hovedsakelig isolert bindingsverk med utvendig kledning av stående panel.  Større 

veggfelt uten vindu, har utvendig kledning av upusset teglstein.  Ca 60 % av vinduene er skiftet i 

den senere tid.  Bygget har også fått ny drenering i 2011 etter at gammel drenering gikk tett, og 

en fikk problemer med vanninntrenging i konstruksjonen. 

 

Stålplatetak på Bygg C og Fiskernes bank er tekket om i 2008/2009.  Stålplatetak på bygg A og B 

samt Helsestasjon fra byggeår. 

 

Innvendige vegger er en blanding av teglvegger (pussede og upussede) og platekledte lettvegger.  

Ingen av innerveggene er lastbærende.  Mesteparten av alle innvendige overflater skiftet ut for den 

samlede bygningsmasse i perioden 1990 (fiskernes bank) via 2000 – 2010 (NAV) til Rådhusfløya 

(2016).  Helsestasjonen er fraflyttet før innvendige overflater ble fornyet.  Kjellerne i Bygg A og B 

har også i stor grad originale overflater, innervegger og innerdører.   

 

Nedhengte systemhimlinger med integrerte lysarmatur er skiftet i samme takt som øvrige 

innvendige overflater.  Deler av lysarmaturene er moderne LED armatur. 

 

Bygget har direkte elektrisk oppvarming med panelovner.  En mindre del (ca 10 %) av gjenstående 

varmeovner fra byggeår.   

 

Grunnleggende teknisk infrastruktur EL (Tavler og kabling), Vann og Avløpsledninger er fra 

byggeår.  Ca. halvparten av sanitærutstyr er utskiftet. 

 

Balanserte ventilasjonsanlegg er montert på alle loft.  Helsestasjonen har ventilasjonsanlegg fra 

byggeår (dette er tatt ut av bruk og stengt av).  De øvrige anlegg er skiftet som følger; Bygg A 

2003, Bygg B 2008, Fiskernes bank og bygg C, ukjent. 
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2. TEKNISK OG FUNKSJONELL TILSTAND 

Bygningene og de tekniske installasjoner, har vært gjenstand for jevnt vedlikehold (maling og 

utskifting av enkelte bygningsdeler som vindu, taktekking og innvendige lettvegger).  

Bygningsmassen har ventilasjonsanlegg av nyere (halvgammel) dato.  Øvrig teknisk infrastruktur 

er fra byggeår, og dermed ca. 40 år gammelt.   

 

Levetid for tekniske installasjoner vurderes normalt til ca. 40 år.  Byggets tekniske installasjoner 

har dermed stått ut sin levetid, og vi anbefaler full utskifting.   

 

Krav til luftmengder, har økt kraftig siden byggeår, men siden ventilasjonsanleggene er nyere enn 

1997, antas alle ventilasjonsanlegg å oppfylle krav til luftmengde etter 1997 forskriften.  Dette 

vurderes som en OK standard for kontorbygg (selv om 1997 kravene til ventilasjon ligger en god 

del lavere enn TEK 10 kravene) 

 

En forbedring i forhold til ventilasjon som er medtatt, er å prioritere ventilasjonsluften til de høyere 

etasjer i bygningsmassen, og redusere ventilasjonsvolumet i bygningsmassens 

kjeller/sokkeletasjer. 

 

Yttertak med enkle stålplater, På bygg A, B samt Helsestasjonen har også stått ut sin levetid, og 

det rapporteres om begynnende vannlekkasjer.  Det er typisk med denne typen vannlekkasjer, i 

plateskjøter og innfestningspunkt (skruehull) når platetaket har stått så lenge.  Etterisolering av 

loft i forbindelse med utskifting av yttertak, anbefales.  Kostnaden med etterisolering er medtatt i 

posten for utskifting av yttertak.   

 

Byggets EL opplegg, er i stor grad fra byggeår, og vi anbefaler utskifting av alle underfordelinger 

og stigeledninger.  Utskifting av hovedtavle er vurdert som unødvendig, og dermed ikke medtatt i 

listen over anbefalte utskiftinger.  En grundigere vurdering av hovedtavle bør imidlertid 

gjennomføres i forbindelse med utskifting av byggets underfordelinger. 

 

Rådhuset har en heis fra byggeår som bør skiftes ut.   

 

Fraflyttede lokaler i den gamle helsestasjonen bør gjennomgå en full innvendig rehabilitering 

inklusive etablering av nytt ventilasjonsanlegg.  I forbindelse med denne rehabiliteringen bør også 

yttervegger etterisoleres opp mot dagens tekniske krav (TEK 10) 

 

 

2.1 Funksjonell tilstand 

Byggets funksjonalitet for kontorformål ser ut til å være tilfredsstillende i dag.  

Undervisningsfunksjonene som ligger på laveste plan i bygg B i dag bør vurderes flyttet til byggets 

hovedplan for enklere tilgjengelighet og bedre dagslysforhold (f.eks ledige lokaler i den gamle 

helsestasjonen).  I de tekniske avsnitt anbefales for øvrig en «nedgradering» av kjeller i Bygg A, 

da de av flere årsaker vurderes som mindre egnede arbeidsplasser. 

 

Den samlede bygningsmassen har lav utnyttelse i dag.  I første omgang, vil Frøya kommune oppnå 

bedre balanse mellom kapasitet og faktisk bruk gjennom fraflytting og nedgradering av alle areal 

med arbeidsplasser i kjeller (Bygg A).  Dersom behovet avtar ytterligere, kan kommunen vurdere å 

rive «Fiskernes bank» og/eller selge den gamle helsestasjonen.   
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2.1.1 Universell Utforming 

Dagens rådhus har hovedadkomst på plan 2. dette planet har tilgang fra terreng, men dagens 

hovedadkomst går via en utvendig trapp.  Dette gir dårlig tilgjengelighet for Rullestolbrukere og 

andre brukere med behov for spesiell tilrettelegging.  Etablering av nytt hovedinngangsparti høyere 

terreng i nord bør vurderes.  Alternativt, kan et nytt trapperomstilbygg med heis på 

parkeringsplassen foran hovedinngangen til «Fiskernes bank» (eller på tuftene etter Fiskernes 

Bank, dersom en velger å rive denne bygningen), vurderes som en mulig løsning for bedre 

tilgjengelighet for alle. 

 

 

2.2 Gjennomføringsstrategi 

Vi har i forhold til prioritering på utførelse over tid samlet utskifting av byggets tekniske 

installasjoner + ny taktekking som et felles prosjekt tidlig i planperioden.  På bakgrunn av signaler 

om dårlig arealutnyttelse i dag, har vi lagt til grunn av sokkel/kjelleretasjene i stor grad 

nedgraderes til kjeller/lagerfunksjoner, og at ordinære kontorfunksjoner konsentreres til de høyere 

etasjeplan hvor dagslysforholdene er bedre. 

 

Når de tekniske installasjonene er skiftet ut i sin helhet, kan en omdisponere arealbruken gjennom 

«totalrehabilitering» av fraflyttede lokaler i den gamle helsestasjonen (medtatt som teknisk 

oppgradering) gjennomføres. 

 

Nytt trapperomstilbygg med heis foran, eller i stedet for Fiskernes Bank bygning, er medtatt som 

et prioritert Utviklingsprosjekt tidlig i planperioden, men beløpet ligger i en egen kolonne da dette 

regnes som et investeringsprosjekt. 
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3. REGISTRERTE AVVIK MED TILTAKSFORSLAG 

I nedenstående tabell fremkommer en sammenstilling av registrerte avvik av tilstandsgrad 2 og 3 

inkl. tilhørende prosjektkostnad for utbedring.   

 

Bygn 

del 

Beskrivelse Utskiftings 

kostnad 

Utskifting 

kostnad 

Utviklings 

kostnad 

TG Prioritet 

  0-4 år 

[NOK]  

eks mva  

5-10 år 

[NOK] 

eks mva  

0-4 år 

[NOK] 

eks mva  

TG Høy (H)  

Lav (L) 

 

24 Utskifting av yttertak 1 500 000   2 H 

24 Tillegg for isolering av loftsgulv 1 000 000   2  

       

 Rehabilitering/oppgradering 

helsestasjonen (ca 400 m2)  8 000 000 

 

3 L 

       

40 Utskifting av underfordelinger 2 000 000   2 L 

90 Utskifting av heis 1 000 000   3  

       

 Nytt inngangsparti med heis (Øst)   5 000 000 3 H 

       

       

       

       

 sum 5 500 000 8 000 000 5 000 000   
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4. BILDER  

 

 

Bilde 1: EL underfordeling fra Byggeår 

 

Bilde 2: Betydelig rustangrep på takplater 

Yttertak 

  

Bilde 3: Gjenstående panelovn fra byggeår  Bilde 4: Eksempel innredning 

 

 

 

Bilde 5: Vannmåler fra byggeår Bilde 6:  

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: L80  

Arkivsaksnr.: 17/375    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TOMTEVALG - MORGENDAGENS OMSORG  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar å benytte dagens rådhustomt for utbyggingen av fremtidens 

tjenester i «morgendagens omsorg» jfr. vedtak i K-sak 195/16.  

2. Kommunestyret ber rådmann sette i gang en prosess for å selge dagens sykehjem på 

Hamarvik. 

3. Kommunedelplan for Sistranda legges ut på ny høring. 

4. Rådmann bes om å utarbeide oversikt over øvrige saker og konsekvenser i forslaget til 

vedtak som trenger videre politisk behandling før iverksetting, og saker som kan iverksettes 

administrativt av rådmannen innenfor gjeldende budsjettramme. Oversikten legges frem 

for formannskapet for godkjenning. 

5. Rådmann bes designe en prosess av det forestående arbeidet for «morgendagens omsorg 

trinn 3». Det skal nedsettes en prosjektorganisasjon som skal drive arbeidet i prosjektet. 

Rådmann bes om å legge frem en sak der det foreslås hvem som skal delta i 

styringsgruppen, arbeidsgrupper og hvilke oppgaver, roller og mandat de skal ha. 2 

representanter fra kommunestyret skal sitte i styringsgruppen (samkjøring med arkivsak 

17/347). 

 

 

Vedlegg: 
1. Notat fra Rambøll av 20.02.17  

 

 

 

Saksopplysninger:   
Dagens tomt der herredshuset er plassert, omtales i denne saken som rådhustomta 

Frøya kommune vedtok i sak 195/16 å bygge helsehus med 28 plasser og 48 omsorgsboliger i 

forbindelse med prosjektet «morgendagens omsorg». Tjenesten ble vedtatt å skulle samles og 

samlokaliseres. Rådmannen anbefaler i «sluttrapporten for morgendagens omsorg fase 2» at den 

nye, valgte tomta bør gi mulighet for samlokalisering, samt dekke behovet for utbygging fremover i 



tid (for å ivareta målet om samlokalisering) og gi faglig gode løsninger (i forhold til tilgang til 

utearealer, skjermet sansehager, brannsikkerhet osv.)  

Kommunedelplan Sistranda av juni 2016 

Det ble vurdert 4 områder for utbygging av «morgendagens omsorg» i 2.høringsutkast 

kommunedelplan Sistranda. Grønnskaget, Beinskardet, Gulosmyran og Rådhustomta. Grønnskaget 

og Gulosmyran ble tidlig vurdert til å være for lite sentrumsnært. Rådhustomta var en mulighet, 

men den ble på det stadiet vurderte for liten med tanke på senere utvidelse. I tillegg kom aspektet 

med at kommunens administrasjon bruker rådhuset i dag og den ble derfor ikke vurdert som et 

mulig alternativ i denne innledende fasen 

Beinskardet, en 47,8 daa tomt ble ansett som et godt alternativ, med god plass til dagens og 

morgendagens utbygning, og det ble på det stadiet jobbet videre med det alternativet. 

Faglige opplysninger 

I Husbankens veileder: Rom for trygghet og omsorg – veileder for utforming av omsorgsboliger og 

sykehjem, vektlegges at hvor godt uteområdet er tilrettelagt og hvor attraktivt det er å gå ut, 

påvirker hvor mye beboerne kommer seg ut. Økt tilgang til aktiviteter utendørs er også en av 

satsningsområdene for Livsgledesykehjemmet, samt at økt aktivitetsnivå vil føre til en raskere 

rehabilitering av de på korttids- og rehabiliteringsopphold 

Gjennom «morgendagens omsorg», fase 2, er det kommet innspill på at dagsentrene, kognitivt 
svekkede og de sykeste av de syke må plasseres på bakkenivå på bakgrunn av lett tilgjengelige 
utearealer, skjerming og brannsikkerhet.  

Man vet at det fremover vil bli en økning av antall demente. Dette er en brukergruppe som 

anbefales plassert på bakkenivå med direkte utgang til skjermede utearealer, jamfør Demensplan 

2020. I tillegg ligger det både i veileder fra Husbanken og Demensplan 2020 et fokus på konseptet 

Smått er godt. Dette innebærer: I motsetning til de gamle, store og uegnede institusjonsbyggene, er 

små, hjemlige og oversiktlige boenheter med direkte tilgang til uteareal assosiert med mindre uro, 

angst og depresjon og bedre orienteringsevne, mobilitet og sosial kontakt. Dette gir igjen lavere 

bruk av medikamenter. Smått er godt - konseptet gir imidlertid ikke bare et gunstig bomiljø for 

personer med demens og kognitiv svikt, men også for andre brukergrupper med behov for heldøgns 

helse- og omsorgstjenester og tilrettelagte botilbud (Demensplan 2020).  

I forhold til lokalisering har et ønske om sentrumsnær beliggenhet vært sentralt. I Husbankens 

veileder vektlegges at omsorgsboliger fungerer best når de lokaliseres nær det lokale livet med 

samfunns- og servicefunksjoner. Sistranda inneholder en rekke funksjoner som oppfyller dette, her 

ligger barne- og ungdomsskole, legekontor, cafe, hotell, frivilligsentral og kulturhus, samt flere 

idrettsanlegg.  Jamfør statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (2014) er det et mål at arealbruken skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 

tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 

livskvalitet.  Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 

En så sentrumsnær plassering som mulig vil øke beboernes mulighet til å benytte seg av de 

tilbudene som sentrum har uten å måtte være avhengig av biltransport. I tillegg vil funksjonene 

kunne nås av en større andel av ansatte og besøkende som kan benytte gange eller sykkel som 

transportmiddel.  

 



Vurdering av 2 tomtevalg: 
 

1. Rådhustomta 

Under planleggingen av prosjektet ble det tydelig at deler av aktivitetene som foregår på Kysthaven 

vil bli plassert inn i det nye helsehuset. Dette er spesielt Dagsentrene, som er en del av 

støtteordningen fra Husbanken, og det er naturlig å ta med Cafeen, når brukerne også i stor grad 

flyttes. I tillegg ønsker administrasjonen i BAM (Bo-, aktivitets- og miljøtjenesten) å flyttes nærmere 

sine lokaliteter som ligger rundt dagens rådhus. 

Dette gjør at deler av Kysthaven som huser disse aktivitetene i dag blir ledig (3.etg). Frøya kommune 

har en leieavtale av bygget som strekker seg frem til 01.05.2029. Dette gjør at rådmannen uansett 

vedtak om plassering vil anbefale at Frøya kommune flytter personal fra dagens herredshus til 

Kysthaven, slik at vi utnytter dette bygget på best mulig måte. Dette gir at behovet for areal i dagens 

herredshus blir mindre.  

I forbindelse med det som beskrives ovenfor, blir rådhustomta aktuell. Dette er et mindre område 

enn det rådmannens tidligere innstilling til utbygging av «morgendagens omsorg» på Beinskardet 

er. «Morgendagens omsorg», må da planlegge byggene annerledes, dvs. oppover og kanskje tettere 

for å få plass til den vedtatte utbygningen, samt ta høyde for fremtidig utbygning. I henhold til 

vurderingen fra Cubus mottatt 22.12.16 anser de at herredshustomta er stor nok for 

«morgendagens omsorg». Rambøll har på fritt grunnlag vurdert tomtestørrelsen og eksisterende 

bygningsmasse, og støtter Cubus AS sine vurderinger om at tomten er stor nok (Vedlegg 1). 

Sosial virkning, synlighet og orientering  

Rådhustomta er i dag lavt utnyttet, det er en av områdets fineste tomter både med hensyn til utsikt 

og sol, og vil være et svært godt tilbud for de som bor der og som arbeidsplass for dem som 

arbeider der. En lang rekke undersøkelser viser at beboere i bo og omsorgsboliger ønsker å bo tett 

inn på folk og der det er sosialt spennende. Tomten er sentralt plassert med nærhet til dagligvare, 

kultur, post og andre tilbud. Beboere fra tjenesten bo- aktivitet og miljøtjeneste er plassert på 

nabotomta, inkl. avlastingsenhet for barn og ungdomsboliger. En blanding av aldersgrupper skaper 

en sosial kontroll og kan forhindre kriminalitet. Samtidig vil en sentral plassering gjør det lettere for 

pårørende og andre besøkende å komme til og også stikke innom uten så mye planlegging. Et stort, 

samlet helsefaglig miljø sentralt plasser er mer attraktivt å arbeide i og gir også god faglig 

utviklingsstimulans. Det kan ha betydning for rekruttering og stabilitet. 

At alle helsetilbud og tjenester blir samlet på et sted gjør det lett for befolkningen å orienteres seg 

og finne fram og også eventuelt bli betjent av flere tilbud på samme sted. Det gjør det også enklere 

å kombinere behovet for en helsetjeneste med andre behov f.eks. handling og kulturtilbud og det 

reduserer behovet for bruk av bil, både for beboere, pårørende og ansatte.  

En ulempe med denne tomten er den begrensede plassen som eksempelvis gjør det mer 

utfordrende å skape grønne områder for de eldre å bevege seg i. I tillegg ligger tomten nært den 

nylig utbygde fotballhallen. Dette vil generere en del trafikk, blant annet av busser, gjennom det 

samlede tomtearealet. Dette vil ytterligere stille krav til plassering av bomiljø for brukergrupper 

med særlig behov for skjerming. 

En annen utfordringen ved å benytte denne tomten hvor man arealmessig må bygge i høyden vil 

være å fortsatt ivareta smått er godt og unngå institusjonspreg. I vedtak 195/16 er følgende 

vektlagt: (..) idealet for så å si alle grupper med bistandsbehov at de skal bo i mest mulig vanlige 



boliger i ordinære bomiljøer og ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta i arbeids- og 

hverdagsliv. 

Miljøaspektet 

Rådhustomten er allerede bebygd og vil ikke føre til nedbygging av dyrket jord. Utvikling av 

rådhustomten vil føre til fortetting innenfor eksisterende bebyggelse. Det at tomten allerede er 

bebygd har et økonomisk negativt aspekt (Rambølls vurderinger er at dette i noen grad vil redusere 

arealeffektiviteten i forhold til et alternativ med full rivning og gjenoppbygning med ca. 7,5%), men 

samtidig er det positivt i forhold til gjenbruk av materiale og eksisterende bebyggelse.  

Kommunikasjon 

Rådhustomten har all infrastruktur (VA, el, vei mm.) lagt fram, men for å tilfredsstille en ny og 

utvidet funksjon må kapasiteten på denne utvides. En ny funksjon vil imidlertid kunne utnytte 

arealet bedre. Det er utvidelsesmuligheter både innenfor dagens eiendom og på nabotomta i nord. 

En utfordring som må løses i videre prosess er forholdet til universell utforming. Tomten har en viss 

stigning og det må etableres gode løsninger for intern mobilitet slik at det blir enkelt for brukere og 

besøkende å bevege seg i området.  

Nærmeste bussholdeplass er om lag 260 meter unna rett utenfor den nye videregående skolen. 

2. Beinskardet: 

Kommunedelplan for Sistranda plasserer fremtidig utbygging i «morgendagens omsorg» på 

Beinskardet, med grunnlag i de punkter som beskrevet under «kommunedelplan Sistranda» 

Sosial virkning, synlighet og orientering  

Selv om det bygges boliger rundt helsehuset og kommunen får en befolkningsvekst i området vil det 

være lang avstand til ulike daglige tjenester for beboerne på helsehuset, lengre enn hva som kan 

gjøres til fots. Avstanden til butikk, post og andre daglige funksjoner vil gjøre det vanskelig å betjene 

disse med andre hjelpemidler enn bil. Imidlertid vil tilgangen på areal i dette området kunne gi gode 

uteområder, med felles hageareal for beboerne og mye grønt. Faren er at det kan utvikles et 

område som kun er for eldre. Private boliger som blir liggende rundt vil på dagtid være tomme, med 

unntak av Rabben barnehage, da de fleste er på jobb og det vil bli liten interaksjon mellom ulike 

aldersgrupper og ikke like naturlig å stikke innom for de pårørende for et besøk 

Fylkesmannen har trukket sin innsigelse på bygging på Beinskardet på bakgrunn av at dette arealet 

benyttes til et formål av høy samfunnsmessig interesse, så hvorvidt det da blir ledig til private 

interesser er usikkert hvis Frøya kommune vedtar å bygge «morgendagens omsorg» en annen plass.  

Miljøaspektet 

Arealet er i dag landbruksareal og ligger i ytterkanten av det som kan kalles hovedsenter for 

Sistranda. Beinskardet vil i hovedsak føre til en nedbygging av dyrket mark og en «klattvis» utvikling 

av sentrum. Derimot vil det faktum at arealet ikke er bebygd fra før gi ekspansjonsmuligheter og det 

blir enklere å utvikle arealet etter ønske og behov. 

 

Kommunikasjon 

Da denne tomten ikke tidligere er bebygd er det liten tilgang til offentlig infrastruktur slik som vann 

og avløp, interne veiløsninger, el- ledninger osv. Det er utbygd vei og fortau i forbindelse med 



boligfeltet. Imidlertid gjør den direkte adkomst til hovedveien det enkelt å komme til og fra med 

buss og bil. Det å etablere et helsehus på dette arealet kan gi fordeler ved at avstanden til de 

omsorgsboligene som ligger i Beinskardet boligfelt og de sørlige boenhetene i Sistranda blir kortere, 

og tilkomst eksempelvis for hjemmetjenester til de områdene blir enklere. Hvis det bygges flere 

boliger mellom Midtsian og Beinskaret vil disse områdene i framtiden kunne vokse sammen. 

Nærmeste bussholdeplass er om lag 250 meter unna ved Rabben, ved etablering av helsehus her vil 

det kunne åpnes for diskusjon om etablering av bussholdeplass ved avkjørselen opp til Myran.  

Tidsaspektet 

Hovedforskjellen mellom de to tomtealternativ er at tomten på Beinskardet trenger ekstra tid for 

gjennomføring av nødvendige planprosesser (3 – 6 måneder, anslått av Rambøll).  På den andre side 

vil arbeidet med logistikk/midlertidige lokaler for rådhusansatte fort ta like lang tid som 

planprosessene.   

Når en kommer til prosjektgjennomføringsfasen, vil prosjekteringsprosessen kunne gjennomføres 

raskere på Beinskardet enn på rådhustomten.  I byggefasen vil trolig også Beinskardet kunne få den 

korteste byggetiden, da dette er en tomt uten tidligere bebyggelse. Ved en alternativ «trinnvis 

utbygging» vil trolig rådhustomten kunne komme gunstig ut med hensyn på fremdrift. 

Rådhustomten gir gode muligheter for innflytting av de tidligste byggetrinn innen utgangen av 

2018. 

Begge tomtealternativ vil være avhengig av at god fremdrift i nødvendig oppgradering av 

kommunalteknisk infrastruktur. Og er avhengig av at dette blir gjennomført før kommunen kan 

behandle byggesak. 

  

Konsekvenser: 

«Morgendagens omsorg» vil ha den konsekvensen at uansett tomtevalg, vil aktiviteten som nå 

utføres i Kysthaven (Dagsenter, Cafe) føre til store, ledige lokaler på Kysthaven. (Dette pga. at disse 

aktivitetene skal være med over i et nytt helsehus). Med den langsiktige leieavtalen kommunen har 

med for leie av kysthaven, trenger kommunen å utnytte dette arealet på best mulig måte. 

Rådmannen anser derfor at det vil uansett bli nødvendig å flytte personal fra herredshuset til 

Kysthaven for å utnytte det.  

Rådmannen anser det derfor også nødvendig med en gjennomgang og effektivisering av 

herredshuset og arealet administrasjonen bruker i dag. Herredshuset er et gammelt bygg og vil 

etter hvert kreve store vedlikeholdskostnader, og det vil bli nødvendig å begrense dette på så lite 

areal som mulig hvis Frøya kommune fremdeles skal ha personal i herredshuset. Frøya kommune 

må da ta stilling til hva som skal gjøres med det «overflødige» arealet dette medfører.  

Frøya kommune er i gang med revisjon av kommunedelplan for Sistranda. Da det under 

høringsperioden kom inn merknader og innspill som ikke tidligere hadde vært vurdert vedtok Frøya 

kommunestyre med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 at forslag til kommunedelplan 

Sistranda med planbeskrivelse, -bestemmelser og tilhørende plankart, datert 13.05.16, skulle legges 

ute på 2.gangs høring og offentlig ettersyn i perioden 01.07.16 til 02.09.16. Gjennom denne 

kommunedelplanen er det gjennomført en konsekvensutredning av tomten på Beinskardet, mens 

Rådhustomten er allerede planmessig avklart. 



Et prinsippvedtak om plassering av utbyggingen av «morgendagens omsorg» på rådhustomta vil 

endre rådmannens tidligere innstilling til kommunedelplan Sistranda om utbygging på Beinskardet. 

På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at kommunedelplanen for Sistranda legges ut på ny 

høring. Plan- og bygningsloven omfatter en rekke krav til formelle høringsprosesser for å ivareta 

innbyggere, svake grupper, sektormyndigheter og andre interessenter. Dette prinsippvedtaket vil 

medføre så store endringer for kommunedelplanen at behovet for ny høring vil være til stede. Her 

vil blant annet innspill tomtens beliggenhet og utnyttelse, samt byggenes høyde bli gjenstand for 

formell høring og offentlig ettersyn. 

Økonomi 

Beregningen som Rambøll har gjort viser at det er liten økonomisk forskjell på de to alternativene. 

Dette forutsetter at deler av bygget gjenbrukes og «layout» beholdes. Noe som igjen vil si at Frøya 

kommune må bygge 7,5% mer bygningsmasse for å oppnå samme arealeffektivitet som et nybygg 

på Beinskardet. 

  Antall Mengde Enhetspris Rådhustomta Beinskardet 

Pleieplasser inkl. fellestjenester 28 stk 130 m2 35 000,- pr m2 127 400 000 127 400 000 

Universelle boliger inkl. fellesareal 48 stk 100 m2 35 000,- pr m2 168 000 000 168 000 000 

Tomteerverv Beinskardet 1 stk 42 mål     4 000 000 

Besparelse gjenbruk Bygg C 
Rådhustomta   339 m2 20 000,- pr m2 -6 780 000   

Besparelse gjenbruk av Kjeller 
Rådhustomta   1830 m2 10 000,. Pr m2 -18 300 000   

Redusert arealeffektivitet 
Rådhustomta 7,5 %     22 155 000   

Rivningskostnader (unntatt kjeller)       7 000 000   

Sum       299 475 000 299 400 000 

Hvis Frøya kommune ønsker å rive hele dagens herredshus, vil besparelsene og redusert 

arealeffektivitet falle bort. Rivekostnaden vil da også bli noe større. Forskjellen på de to 

alternativene vil da bli forskjellen i pris tomteervervet på Beinskardet og rivekostnad av dagens 

herredshus. 

Dagens sykehjem: 

I «morgendagens omsorgs» vedtak (195/16) står det at tjenestene skal samlokaliseres og plasseres i 

nærheten av Beinskardet, dvs. på Sistranda. Ingen av forslagene innebærer at noen av tjenestene 

skal fortsette på Hamarvik, der dagens sykehjem er lokalisert. Rådmannen ser heller ikke at det er 

alternative tjenester som kan legges dit uten at bygget gjennomgår en omfattende rehabilitering. 

Rådmannen foreslår derfor at dette området omreguleres til bolig/nærings formål og legges ut for 

salg. 

 

Konklusjon 

Notatet fra Rambøll viser at det er liten forskjell på kostnaden om Frøya kommune velger 

rådhustomta eller Beinskardet. Forskjellen på fremdriften er også liten, Rambøll skriver at bygging 

på rådhustomten vil ta litt lenger tid hvis kommunen river alt unntatt kjeller, men vil da få en positiv 

effekt hvis kommunen tar en trinnvis utbygning. 

Når rådmannen nå skal anbefale et alternativ, velges det å vektlegge følgende argumenter høyest: 



 Den mest sentrale tomten med tanke på det sosiale aspektet for beboerne 

 Tomta som gir mest gevinster med samlokalisering med andre helse og omsorgstjenester – 

utnyttelse av personalressursene på tvers 

 Frøya kommune bruker i dag store areal til administrasjonen, i tillegg står det arealer 

tomme (gamle legesenter). Uansett valg vil deler av 3.etg. i Kysthaven bli ledig. 

Rådmannens anbefaling vil derfor bli å velg den tomta som gir en mest mulig effektiv 

utnyttelse av de arealene som administrasjonen bruker totalt. 

På dette grunnlaget anbefaler rådmannen at rådhustomta velges til fremtidens utbygging av 

«morgendagens omsorg». Rådmann anbefaler også at dagens sykehjem på Hamarvik selges så snart 

dette lar seg gjøre. 

For å håndtere prosessen videre må det lages en oversikt over de saker og konferanser i forslaget til 

vedtak som trenger videre politisk behandling før iverksetting, og saker som kan iverksettes 

administrativt av rådmannen innenfor gjeldende budsjettramme.  

Kommunedelplan for Sistranda legges ut på høring. 

I tillegg anbefales det å styre arbeidet inn mot et «morgendagens omsorg trinn 3», der det 

anbefales at det nedsettes en prosjektorganisasjon som skal drive dette arbeidet videre. Det må 

beskrives hvem som skal inneha ulike roller, som deltakelse styringsgruppe, arbeidsgrupper og 

hvilke oppgaver, roller og mandat disse skal ha. Det er ønskelig fra rådmann at 2 representanter fra 

kommunestyret skal sitte i styringsgruppen. 
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SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, MOLOPROSJEKT MED GJESTEHAVN 

PÅ SISTRANDA OG KAI FOR «FRU INGER»  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved 

Frøya kultur og kompetansesenter i samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommunes 

prosjekt for kai for «Fru Inger». Frøya kommunes andel i prosjektet på 3,35 mill. kr 

finansieres gjennom låneopptak i investeringsbudsjettet for 2018. 

 

 

Vedlegg: 

 

Kai og småbåthavn for  Guri Kunna videregående skole 

Ytelsesbeskrivelse og tekniske spesifikasjoner for småbåtanlegg 

Situasjonsplan kai for «Fru Inger» og småbåthavn 

 

Saksopplysninger:   

 

Sør -Trøndelag fylkeskommune regulerer ett område i sjø ved Frøya videregående skole med 

formål om småbåthavn med 12 båtplasser og egen kai for skolens båt «Fru Inger». Det 

utredes også hvorvidt det skal bygges plass til NTNU’s båt «Gunnerius» i samme område.  

 

Sør -Trøndelag fylkeskommune har bruk for 2-4 båtplasser i småbåthavna for egne båter og 

har utfordret Frøya kommune på om de ønsker å bygge ut restkapasiteten i anlegget med 

inntil 8-10 båtplasser. Småbåthavna er prosjektert med 12 båtplasser. Prosjektet har vært ute 

på anbud og Frøya kommunes andel i prosjektet er beregnet til 3,35 mill. kr. Dette er en 

opsjon i totalprosjektet og kommer bare til bestilling om Frøya kommune ser behov for 

gjestehavna og vil delta i prosjektet. Det må mudres ekstra for å få nok dybde til 

småbåthavna. 

 

Prosjektet har byggestart høsten 2017 og planlegges fullført i mars 2018. Eierforhold og drift 

av anlegget er ikke avklart men forventes avklart før igangsettelse av prosjektet. 

 

 

 

Vurdering: 



 

Frøya Kommune er kontaktet av Sør -Trøndelag fylkeskommune med forespørsel om det er 

interesse for å delta i utbygging av småbåthavn ved Frøya videregående skole – Guri Kunna. 

Fylkeskommunen regulerer og har prosjektert småbåthavn med plass til 12 båter og egen kai 

for fylkeskommunens båt «Fru Inger».  

Det er restkapasitet i småbåthavna på 8-10 plasser som er tilgjengelig for Frøya kommune. 

Fylkeskommunen vil ikke bygge ut dette i dette omfanget om kommunen ikke er interessert 

fordi det utgjør ekstra kostnader i forbindelse med utdyping og mudring.  

 

Tilgjengelige båtplasser forslås utnyttet som gjestehavn for turbåter som ønsker å gå i land på 

Sistranda eller som av annen årsak ønsker ett kort opphold på Sistranda. Båtplassene skal kun 

benyttes som gjestehavn og skal ikke fungere som fast havn med egen båtplass for kommunen 

eller andre.   

Prosjektet fullføres våren i 2018 slik at nødvendig finansiering for kommunens andel i 

prosjektet er tidsnok i forbindelse med behandling av investeringsbudsjettet for 2018.  

På spørsmål om drift av småbåthavna er fylkeskommunen usikker på hvilken modell eller måte 

dette skal løses på men sier at de ønsker dette avklart i god tid før arbeidets oppstart.  

Eierforhold mellom kommunens andel i småbåthavna og fylkeskommunen må også avklares i 

forkant av igangsetting da dette ikke er avklart på nåværende tidspunkt.  

 

Frøya kommune ønsker ikke å ha ansvar for drift eller driftskostnader av gjestehavna. Frøya 

kommune er klar på at det ikke er behov for tilgjengelig strøm eller vannfylling ved 

gjestehavna da dette ivaretas av andre gjestehavner i nær tilknytning til Sistranda.  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak blir som følger: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved Frøya 

kultur og kompetansesenter i samarbeid med Sør Trøndelag fylkeskommunes prosjekt for kai 

for «Fru Inger». Frøya kommunes andel i prosjektet på 3,35 mill. kr finansieres gjennom 

låneopptak i investeringsbudsjettet for 2018. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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1 Funksjonsbeskrivelse

1.1 GENERELT

Dette dokumentet er en orientering om tekniske krav for bygging av kaier og flytebrygger mm.

Priser for ytelsene skal føres i;

• Vedlegg 7.4 A. Teknisk beskrivelse med tilbudspost er.

• Vedlegg 7.4 B. GAB-fil for elektronisk utfylling

Det er utført grunnundersøkelser for anleggsområdet . Entreprenøren skal i tilbudet inkludere
kostnader med eventuelt nødvendige supplerende grun nundersøkelser for sine arbeider.

Byggherren har gjennomført terrengmåling og sjøbunn kartlegging. Disse er lagt ved
tilbudsmaterialet.

Alle konstruksjoner skal dimensjoneres og utføres i ht. gjeldende lover, forskrifter og standarder.

Alle konstruksjoner og konstruksjonselement skal me rkes mht. gjeldende krav til sporbarhet, CE-
merking, m.m..

Totalentreprenør skal utføre all videre detaljprosj ektering (PRO) og være søker (SØK), og
utarbeidelse av FDV-dokumenter.

Alle arbeidstegninger skal være Byggherren i hende minimum 14 dager før utførelse på
byggeplass.
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1.2 SMÅBÅTHAVN

Det skal legges ut en småbåthavn med plass til 12st k båtplasser med forankring i sjø. Plassering er
vist på tegning 5152047-101.

Spesifikasjoner:

• Alle gangareal skal ha sklisikker overflate.

• Bredde på flytebrygge skal være min. 2,0meter. Fly tebrygge skal utrustes med redningsleider i
ytterende.

• Lengde utriggere skal være min. 8m og ha en gangbr edde på min. 0,5meter. Alle utriggere skal
utrustes med redningsleider i enden.

• Lengde på fortøyningsbommer skal være min. 8m og h a en gangbredde på min. 0,3meter.

• Fribord skal være ca. 0,5meter.

• Landgang skal ha lengde på min. 10meter og netto b redde på min. 1,0meter. Skal tåle en
nyttelast min. 1,5kN/m2.

• Flytebryggen forankres til bunn slik at det ikke r eduserer dybden rundt flytebryggen.

• Netto bredde på båtplassene skal være min. 3,5mete r

• Landkar skal ha OK på kote +2,0. Mellom landkar og topp molo skal det etableres trapp.

• På topp landkar, ved landfeste for landgang, skal etableres låsbar port, med en omramming
som hindrer adkomst landgangen.

• Ute på flytebryggen skal være 2stk pullere som hve r inneholder lyspunkt og elektro medtatt
under H. Ytelsesbeskrivelse og tekniske spesifikasjoner e lektroniske installasjoner .
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Høringsutkast planprogram for kommuneplanens arealdel. 
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Bakgrunn 

Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt 15.02.2011. Arealplanen omfatter både land- 

og sjøareal i Frøya kommune.  

 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig 

arealbruk. Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og 

føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen. 

 

I kommunens vedtatte planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 fra sak 148/16 i 

kommunestyret, 01.09.16, står følgende:  

 

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) for Frøya kommune ble vedtatt 2011. Antall 

dispensasjonssaker har vært høy de siste årene. Frøya er en kommune i sterk 

utvikling, både befolknings- og næringsmessig, som påpekt i teksten over. Dette 

medfører også et press på arealene. Det er derfor viktig at Frøya kommune har en 

arealplan aom tar høyde for veksten, både i forhold til bruk og vern av områdene til 



land og til sjøs. Samfunnsplanen gir føringer for forvaltning av arealene og vil 

benyttes i arbeidet. Under forrige rullering ble Kystsoneplanen inkludert i 

arealplanen. Det er ønskelig at dette videreføres. 

 

I planstrategien legges det med bakgrunn i det overstående opp til at kommuneplanens 

arealdel for Frøya kommune rulleres i perioden 2016-2018. 

 

Planprogram 

Første fase i arbeidet med arealplanen er å legge fram et planprogram for arbeidet. 

Planprogram for kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningsloven (Pbl). 

 

Forslaget til planprogram sendes på høring til berørte myndigheter, interesseorganisasjoner og 

andre lokale aktører, og legges ut til offentlig ettersyn før det behandles og fastsettes av 

kommunestyret. Dette er beskrevet i Plan- og bygningslovens § 11-13 slik: 

 

For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til 

planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig 

med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig 

gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 

 

Planprogrammet skal i henhold til § 4-1 i Pbl, redegjøre for: 

1. Formålet med planarbeidet. 

2. Hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, og behov for 

utredninger. 

3. Aktuelle alternativer. 

4. Planprosessen med frister, deltakere og opplegg for medvirkning. 

 

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med 

deltakelse og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal 

utredes for nye utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive 

og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å 

foreta gode beslutninger. Med utgangspunkt i innkomne merknader, skal kommunestyret 

fastsette endelig planprogram. I arbeidet med selve arealplanen med konsekvensutredning og 

ROS, skal det tas utgangspunkt i føringene fra fastsatt planprogram. 

 

Frøya kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel (samfunnsplanen) i 2015. 

Samfunnsplanen gir mål og prioriteringer for utvikling av samfunnet som helhet. Arealdelen 

skal ta opp i seg disse målene og prioriteringene, og er dermed et virkemiddel for realisering 

av de arealmessige konsekvensene i samfunnsplanen. På bakgrunn av dette, samt vedtatt 

kommunal planstrategi er følgende fokusområder og strategier for revideringen av 

kommuneplanens arealdel valgt: 

 

 

 

Boligbygging 

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges 

til rette for nye områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på 

fortetting og konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt 

oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til 



allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, 

samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Skape helsefremmende skoler og barnehager – med fokus på både 

psykisk og fysisk helse. 

 Frøya skal ha 30 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2020. 

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og 

fritidsbygging.  

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 

Fritidsboliger 

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. 

Kommunen ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging 

med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor 

pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at fritidsbeboere 

kan bidra som ressurser for grendene.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Legge til rette for levende grender gjennom å støtte 

grendalagsarbeid. 

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og 

fritidsbygging.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og 

i hauan. 

 Satse på nye næringer. 

 

Småbåthavner og naust 

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede 

naustområder og flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng 

med eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og 

fritidsbygging.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 

Næringsareal 

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på 

mulighet for utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i 

tillegg ses på mulighet for arealer til havneformål.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 



 Satse på nye næringer. 

 Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.  

 Gi gode rammevilkår for næringslivet.  

 

Øyrekka 

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. 

Frøya kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka 

gjennom forvaltning av arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og 

fritidsbygging.  

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og 

i hauan.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 

Sjøareal 

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med 

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og 

har en bærekraftig bruk av naturressursene.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Satse på nye næringer.  

 Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 Gi gode rammevilkår for næringslivet.  

 Være ledende på å videreutvikle og satse på eksisterende nye 

næringer.  

 

Kulturarv 

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette 

hensynssoner for å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Frøya ivaretar kulturarven: 

 Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven 

gjennom å skape opplevelser. 

 Bruke kulturarven aktivt i identitetsskapende arbeid.  

 

Trafikksikkerhet 

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i 

dette vil kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning 

av nye utbyggingsområder.  

 



 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- 

og sykkelveier. 

 

Folkehelse 

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal 

det vurderes hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres 

gjennom arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Utvikle gode arenaer for organisert og uorganisert aktivitet, både 

lokalt og sentralt i kommunen.  

 Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud. 

 Legge til rette for levende grender gjennom å støtte 

grendalagsarbeid.  

 Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt i 

kommunen.  

 Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg, gjerne i samarbeid med 

andre.  

 Ta vare på Frøyas natur for å gi muligheter til gode opplevelser og 

friluftsliv.  

 Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de sunne valgene i 

hverdagen.  

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og 

i hauan.  

 

Arealreserver 

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke 

har blitt realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å 

se på arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, naust, småbåthavner og 

næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte områder for utbygging 

skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder.  

 

Fortetting 

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av 

nye utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra 

til en bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og 

vern av arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye 

utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter 

mellom ulike interesser.  

 

Andre behov 

Frøya kommune har i tillegg andre behov som vil bli tema for rulleringen. 

 Gjennomgang og presisering av planbestemmelser. 

 Offentlige behov: Har noen kommunale virksomheter behov for 

areal? (Skole, helse, vann og avløp?) Sikre kommunale bygg i 

arealformål. 

 Vurdere behov for og plassering av massedeponi/masseuttak. 



 Oppdatere arealplanen i tråd med vedtatte reguleringsplaner. 

 Karttekniske justeringer, justere grenser for arealformål i tråd med 

eiendomsgrenser. 

 

For ytterligere informasjon om nasjonale, regionale og lokale planer og føringer, organisering 

av planprosessen, opplegg for medvirkning og forslag til fremdriftsplan, vises det til vedlagt 

høringsutkast av planprogrammet.  

 

Vurdering: 

Høringsutkast til planprogram for kommuneplanens arealdel er utarbeidet på bakgrunn av:  

 Veileder T-1491: Kommuneplanens arealdel – Utarbeiding og innhold 

 Veileder T-1493: Konsekvensutredninger – Kommuneplanens arealdel 

 

Høringsutkastet beskriver planarbeidets formål, rammene for gjennomføring av planarbeidet 

med nødvendige utredninger, planprosessen med frister og opplegget for medvirkning, i tråd 

med plan- og bygningsloven.  

 

Fokusområder og strategier er utarbeidet på bakgrunn av kommuneplanens samfunnsdel og 

kommunal planstrategi, og vil bli førende for vurdering av innspill og endret arealbruk under 

planprosessen. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at man særlig inviterer til innspill på 

fokusområder og strategier.  

 

Rådmannen har vektlagt medvirkningsprosesser mer omfattende enn lovens krav, særlig 

gjelder dette for barn og unge. Dette er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel: arbeide for 

medvirkning fra alle grupper i befolkningen. 

 

Det følger av plan- og bygningslovens § 11-13 at planprogrammet skal ligge til høring og 

offentlig ettersyn i minst 6 uker. Da høringsperioden vil sammenfalle med fellesferien, legges 3 

uker til høringsperioden som da vil vare fra 06.06.2017 til 09.08.2017. 

 

Rådmannen tilråder kommunestyret til å vedta at forslag til planprogram sendes ut på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 06.06.2017 til 09.08.2017.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Planprogrammet er utarbeidet med bakgrunn i kommuneplanens samfunnsdel og kommunal 

planstrategi.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ikke relevant. 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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Innledning 
Fakta om Frøya kommune 
 

Folketall 01.01.17: 4 937 

Født: 58 

Død: 37 

Innflytting totalt: 328 

Antall husstander: 2 123  

Antall fritidsboliger: 1 048 

 

 

 

Landareal: 230 km2  

Totalt oppdrettslokaliteter: 45 

Fiskerimantall: 111 

Bedrifter/ foretak på Frøya: 570 
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Bakgrunn 
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 

27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet 

med planen.  

I kommunens vedtatte planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 fra sak 148/16 i kommunestyret, 

01.09.16, står følgende:  

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) for Frøya kommune ble 

vedtatt 2011. Antall dispensasjonssaker har vært høy de siste 

årene. Frøya er en kommune i sterk utvikling, både befolknings- 

og næringsmessig, som påpekt i teksten over. Dette medfører 

også et press på arealene. Det er derfor viktig at Frøya kommune 

har en arealplan som tar høyde for veksten, både i forhold til 

bruk og vern av områdene til land og til sjøs. Samfunnsplanen gir 

føringer for forvaltning av arealene og vil benyttes i arbeidet. 

Under forrige rullering ble Kystsoneplanen inkludert i 

arealplanen. Det er ønskelig at dette videreføres. 

I planstrategien legges det opp til at kommuneplanens arealdel 

for Frøya kommune rulleres i perioden 2016-2018. 

Hensikt med planen 

PBL § 11-1. Kommuneplan 

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og 

arealdel. 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, 

og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale 

planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 

Planavgrensning 
Planen vil følge planavgrensning i gjeldende arealplan og omfatte hele kommunens land- og 

sjøarealer.  

Som vedtatt i kommunal planstrategi har Sistranda egen kommunedelplan som ikke vil omfattes av 

denne revideringen.  

For landskapsvernområdet og naturreservatet i Froan gjelder Forskrift om vern for Froan 

naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya 

kommune, Sør-Trøndelag.  
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Fokusområder og strategier for planarbeidet 
Frøya kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel (samfunnsplanen) i 2015. Samfunnsplanen 

gir mål og prioriteringer for utvikling av samfunnet som helhet. Arealdelen skal ta opp i seg disse 

målene og prioriteringene, og er dermed et virkemiddel for realisering av de arealmessige 

konsekvensene i samfunnsplanen.  

Boligbygging 
Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges til rette for nye 

områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på fortetting og konsentreres i 

områder med gang- og sykkelvei, samt rundt oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige 

områder søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn 

med nærhet til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Skape helsefremmende skoler og barnehager – med fokus på både psykisk og 

fysisk helse. 

 Frøya skal ha 30 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2020. 

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

Fritidsboliger 
Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen ønsker å 

legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye 

områder for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til 

grender, slik at fritidsbeboere kan bidra som ressurser for grendene.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Legge til rette for levende grender gjennom å støtte grendalagsarbeid. 

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan1. 

 Satse på nye næringer.  

 

                                                             
1 Hauan er det lokale uttrykket for marka eller utmarka. På Frøya er dette preget av småkupert terreng og små 
høydedrag, i en mosaikk med myr, kystlynghei, små og store vann, berg i dagen og skrint jordsmonn. 
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Småbåthavner og naust 
Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede naustområder og 

flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng med eksisterende og nye 

utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

Næringsareal 
Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på mulighet for utvidelse 

av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på mulighet for arealer til 

havneformål.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Satse på nye næringer. 

 Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.  

 Gi gode rammevilkår for næringslivet.  

Øyrekka 
Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. Frøya kommune 

ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom forvaltning av arealene, både 

for fastboende og besøkende.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

Sjøareal 
Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med fiskerinæringen, 

havbruksnæringa og sektormyndighetene.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og har en 

bærekraftig bruk av naturressursene.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Satse på nye næringer.  

 Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 Gi gode rammevilkår for næringslivet.  

 Være ledende på å videreutvikle og satse på eksisterende nye næringer.  
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Kulturarv 
Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette hensynssoner for å ivareta 

kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Frøya ivaretar kulturarven: 

 Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å 

skape opplevelser. 

 Bruke kulturarven aktivt i identitetsskapende arbeid.  

Trafikksikkerhet 
Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i dette vil 

kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning av nye 

utbyggingsområder.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og sykkelveier. 

Folkehelse 
Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal det vurderes 

hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres gjennom arealformål for å 

ivareta og bedre befolkningens helse.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Utvikle gode arenaer for organisert og uorganisert aktivitet, både lokalt og 

sentralt i kommunen.  

 Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud. 

 Legge til rette for levende grender gjennom å støtte grendalagsarbeid.  

 Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt i kommunen.  

 Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg, gjerne i samarbeid med andre.  

 Ta vare på Frøyas natur for å gi muligheter til gode opplevelser og friluftsliv.  

 Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de sunne valgene i hverdagen.  

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan.  

Arealreserver 
Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke har blitt realisert 

siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å se på arealreserver både 

innenfor bolig, fritidsbolig, naust, småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke 

realiserte områder for utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder.  

Fortetting 
Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av nye 

utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra til en bærekraftig 

utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av arealer i tråd med 

nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som 

reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser.  
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Andre behov 
Frøya kommune har i tillegg andre behov som vil bli tema for rulleringen. 

 Gjennomgang og presisering av planbestemmelser. 

 Offentlige behov: Har noen kommunale virksomheter behov for areal? (Skole, 

helse, vann og avløp?) Sikre kommunale bygg i arealformål. 

 Vurdere behov for og plassering av massedeponi/masseuttak. 

 Oppdatere arealplanen i tråd med vedtatte reguleringsplaner. 

 Karttekniske justeringer, justere grenser for arealformål i tråd med 

eiendomsgrenser. 
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Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer 
I tråd med PBL §§ 3-1, 11-1 og 11-5 skal arealplanen ivareta også nasjonale og regionale interesser. 

Kommuneplanens overordnede retningslinjer for helhetlig samfunnsutvikling går frem av kommunal 

planstrategi og samfunnsplanen. Dette skal legges til grunn ved utarbeidelse av arealplanen.  

Nasjonale planer og føringer  

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging (www.regjeringen.no) 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 

12.juni 2015. De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen 

forventer kommunene skal legge særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. 

Hovedfokuset i de nasjonale forventningene er: 

 Planlegging for gode og effektive planprosesser 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

Statlige planretningslinjer 

Statlige planretningslinjer brukes til å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og 

markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen, jamfør § 6-2 i PBL. Retningslinjene skal 

legges til grunn for kommunal planlegging.  

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Lovverk  

Plan- og bygningsloven (2008) regulerer utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Det er i tillegg 

en rekke særlover som vil legges til grunn i arbeidet (www.lovdata.no): 

 Lov om folkehelsearbeid, folkehelseloven (LOV-2011-06-24-29) 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold, naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100) 

 Lov om jord, jordlova (LOV-1995-05-12-23) 

 Lov om skogbruk, skogbruksloven (LOV-2005-05-27-31) 

 Lov om kulturminner, kulturminneloven (LOV-1978-06-09-50) 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall, forurensningsloven (LOV-1981-03-13-6) 

 Lov om vassdrag og grunnvann, vannressursloven (LOV-2000-11-24-82) 

 Lov om friluftslivet, friluftsloven (LOV-1957-06-28-16) 

Regionale planer og føringer 

Felles Regional planstrategi for Sør- og Nord-Trøndelag har vært ute på høring. Denne legger opp til 

utarbeidelse av en felles fylkesplan. Fylkesplanen vil koordinere strategier for ulike enkelttema, 

redusere antall planprosesser og harmonisere planstrukturene i fylkene.  
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Regional strategi for arealbruk 2014-2024 ble vedtatt av Fylkestinget 17.06.14. Dokumentet omfatter 

arealpolitiske prinsipper relatert til by/tettsted og kystområder. Strategien vil være et grunnlag for 

tidlig dialog om arealbruken for å gi raskere planprosesser og bidra til en mer langsiktig og 

forutsigbar arealforvaltning. Overordnet føring i dokumentet er Bolyst og næringsutvikling i et 

bærekraftig Sør-Trøndelag. Hovedpunktene relevante for kystområdene er: 

 KYSTOMRÅDER  

 Ivareta - og utvikle bolyst  

o Stimulere til attraktive lokalsamfunn som ivaretar mangfold og boligbehov.  

 Tilrettelegge for økt sjømatproduksjon innen en bærekraftig ramme  

o Havbruksnæringen bør sikres nok arealer, blant annet gjennom flerbruksområder  

o Ta vare på viktige fiskeområder  

o Ta hensyn til vill-laks og sjøørret  

o Legge til rette for gode transportvilkår for sjømatprodukter  

 Bevare verdifulle kulturmiljøer / kulturlandskap og naturområder  

o Nye inngrep bør om mulig konsentreres der det allerede er inngrep  

o Kulturminner og -landskap av regional/ nasjonal verdi bør særlig tas hensyn til  

o Viktige natur- og friluftsområder bør sikres av hensyn til naturgrunnlaget og 

allemannsretten.  

o Differensiert forvaltning av strandsonen  

o Utbygging av vindkraft i kystområdene i samsvar med fylkesdelplan vindkraft  

o Oppfølging av interkommunal kystsoneplan 

Interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag ble vedtatt i strategigruppa i Kysten er klar 16.mars 

2015. Strategigruppa anmoder kommunene (deriblant Frøya kommune) å legge dette dokumentet til 

grunn for sin egen arealplanlegging. Slik dokumentet foreligger nå, er det ikke juridisk bindende for 

kommunene.  

Regional plan for kulturminner 2013-2017 omhandler regionens kulturarv. Her finnes oversikt over 

prioriterte kulturminner og kulturmiljø, som også omfatter Frøya kommune. Dette vil tas med som 

kunnskapsgrunnlag i rulleringen av arealplanen.  

Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag ble vedtatt 15.06.16. Planen peker på 7 

satsningsområder: 

 Energiproduksjon 

 Areal og transport 

 Energibruk i bygg og anlegg 

 Næringsliv og teknologi 

 Avfall og forbruk 

 Klimatilpasning 

 Formidling og samarbeid  
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Lokale planer 

Frøya kommunes planhierarki 

 

Frøya kommune vedtok Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 18.06.15, sak 60/15. 

Samfunnsplanen gir overordnede retningslinjer for den helhetlige samfunnsutviklingen på Frøya. Av 

særlig relevans for arealplanleggingen er følgende mål og tiltak: 

 Levekår og folkehelse: 

o Skape helsefremmende skoler og barnehager – med 

fokus på både psykisk og fysisk helse. 

o Utvikle gode arenaer for organisert og uorganisert 

aktivitet, både lokalt og sentralt i kommunen. 

o Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud. 

o Legge til rette for levende grender gjennom å støtte 

grendalagsarbeid. 

o Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og 

sentralt.  

o Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg, gjerne i 

samarbeid med andre.  

o Ta vare på Frøyas natur for å gi muligheter til gode 

opplevelser og friluftsliv.  

o Arbeide for medvirkning fra alle grupper i befolkningen. 

o Ha fokus på folkehelse i alle kommunale planer.  

 Natur, miljø og klima:  

o Kartlegge Frøyas natur for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning. 

o Sikre viktige leveområder for plante- og dyrearter, og innarbeide disse i kommunens 

planer. 

o Opprettholde kulturlandskapet gjennom tradisjonelt bruk av arealene, og spesielt 

beiting med sau.  

o Bevare dyrket mark for matproduksjon. 

o Være en pådriver for å få gjennomført en evaluering av vernet i Froan.  

o Arbeide for å skape lokale arbeidsplasser og stimulere til bosetting i Froan. 
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o Ta miljøhensyn på alvor.   

o Delta aktivt i arbeidet med vannforskriften(..). 

o Drikkevannskildene med nedslagsfelt må sikres for at vi 

kan fortsette å ha tilgang på godt vann. 

o Frøya skal ha 30 % reduksjon av klimagassutslipp innen 

2020.  

 Samfunn, næring og kultur: 

o Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

o Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig 

bolig- og fritidsbygging.  

o Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og 

ved sjø, og i hauan.  

o Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med 

befolkningsveksten.  

o Frøya kommune vil jobbe for at offentlige bygg, private 

virksomheter, kollektivtransport og uteområder er 

universelt utformet.  

o Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på 

utbygging av gang- og sykkelveier. 

o Være en pådriver for et godt og tilpasset kollektivtilbud 

på lands og til vanns.  

o Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

o Satse på nye næringer.  

o Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 

Kommunal planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 ble vedtatt i 

Frøya kommunestyre, sak 148/16 01.09.16. 

Den kommunale planstrategien skal gjennom drøfting av 

utviklingstrekk i kommunen, vurdere og avklare kommunens planbehov 

for den kommende planperioden. Målet er å vurdere om kommunens 

planverk har et tilstrekkelig omfang og er oppdatert til å møte 

utfordringene. Frøya kommunes vedtatte planstrategi for inneværende 

valgperiode understreker behovet for en rullering av kommuneplanens 

arealdel.  

Bakgrunnen for dette er blant annet:  

 Høy befolkningsvekst gir behov for nye attraktive boligområder 

 Avklare felles interesser mellom havbruks- og fiskerinæringa 

 Ivareta jordbruk som bidragsyter for opprettholdelse av kulturlandskapet 

 Vurdere ressurssituasjon og behov for mineralske ressurser 

 Differensiert forvaltning av strandsonen med tydeliggjøring av bruk og vern  

 Manglende næringsarealer 

 Høyt antall dispensasjoner 

Tallene for ordinære 

dispensasjonssaker i 

årsrapporten inkluderer 

dispensasjoner fra 

kommuneplanens arealdel, 

kommunedelplan og 

reguleringsplaner. Frøya 

kommune har et høyt 

antall dispensasjonssaker i 

forhold til andre 

kommuner. Fylkesmannen 

mener at fastsetting av 

byggegrense mot sjø og 

behovsvurdering av antall 

småbåthavner er viktige 

grep i forhold til 

strandsoneforvaltningen 

innarbeidet i 

kommuneplanens arealdel. 

Tolkning av bestemmelser i 

dagens arealplan er 

utfordrende, og kan være 

en del av årsaken til det 

høye antall dispensasjoner. 

Administrasjonen opplever 

at bestemmelsene ikke er 

utdypende nok eller i tråd 

med dagens ønsker og 

behov. 

(Fra kommunal 

planstrategi 2016-2020) 

DISPENSASJONER 
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Frøya kommune har også andre planer med relevans for 

planarbeidet og som vil bli brukt i planprosessen:  

 Boligplan Frøya kommune 2012-2017 (er under 

revidering) 

 Strategisk næringsplan 2014-2018 

 Energi- og klimaplan Frøya kommune 2010-2020 

 Skole- og barnehagebruksplan (er under revidering) 

 Vann- og avløpsplan (er under revidering) 

Samlet oversikt over kommunale planer og kommunal 

planstrategi ligger på kommunens hjemmeside: 

www.froya.kommune.no. 

Plandokumenter 
Kapittel 4 i PBL omhandler kravene til kommunens utarbeiding av 

kommuneplanens arealdel. En rekke dokumenter skal utarbeides 

underveis og inngå i planmaterialet.  

Planprogram 
Det følger av PBL §§ 4-1 og 11-13 skal det utarbeides et 

planprogram ved oppstart av planarbeidet med kommuneplanens 

arealdel. Planprogrammet skal beskrive planarbeidets formål, 

rammene for gjennomføring av planarbeidet med nødvendige 

utredninger, planprosessen med frister og opplegget for 

medvirkning. Planprogrammet kan beskrives som en kontrakt 

som avtaler hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Det kan 

allikevel forekomme endringer på bakgrunn av nye vurderinger 

eller kunnskap.  

Planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser 
Alle planer som legges ut til offentlig ettersyn skal inneholde en 

planbeskrivelse, jamfør PBL § 4-2. Planbeskrivelsen skal beskrive 

planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold 

til rammer og retningslinjer for planområdet. Planbeskrivelsen vil 

oppdateres gjennom planprosessen og være en del av 

plandokumentene ved sluttvedtak. Det utarbeides også plankart 

og juridisk bindende planbestemmelser til arealplanen.  

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 
For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for 

fremtidig utbygging som kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – 

konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og 

samfunn, jamfør PBL § 4-2. Disse skal konsekvensutredes etter 

Frøya kommune vil i 

fremtidige planprosesser 

vektlegge kunnskapsbasert 

planlegging. Dette vil 

gjøres både gjennom å 

nyttiggjøre seg tilgjengelig 

informasjon, samt tilegne 

seg ny kunnskap hvor dette 

ikke finnes. På denne 

måten vil planforslag og 

beslutninger baseres på et 

godt og oppdatert 

kunnskapsgrunnlag, jamfør 

nasjonale forventninger. 

(Fra kommunal 

planstrategi 2016-2020) 

KUNNSKAPSBASERT 
PLANLEGGING 

I følge Veileder 

Konsekvensutredninger – 

Kommuneplanens arealdel 

(T-1493)(2012) bør fokuset 

på dette plannivået være 

knyttet til lokalisering og 

arealformål. 

Konsekvensutredningen 

må belyse: 

 Viktige miljø- og 

samfunnsverdier i 

de foreslåtte 

utbyggings-

områdene 

 Virkningene 

utbyggingen kan få 

for disse verdiene 

 Hva som kan gjøres 

for å avbøte 

negative virkninger 

Formålet med vurdering av 

de samlede virkningene: 

 Gi et grunnlag for å 

vurdere 

utbyggingsforslag 

og endre planen 

før offentlig 

ettersyn, om 

virkningene av 

planen samlet sett 

ikke vurderes 

akseptable i 

forhold til miljø og 

samfunn 

 Gi et helhetlig 

beslutnings-

grunnlag av 

planforslagets 

samlede virkninger 

for miljø og 

samfunn 

KONSEKVENS-
UTREDNING OG 

PLANNIVÅ 
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Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven (2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både 

enkeltområdene, samt de samlede virkningene av endringene 

vurderes.  

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS) jamfør PBL § 4-2. ROS-analysen skal 

belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke på 

eventuelle avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette 

hensynssoner hvor områder med fare, risiko eller sårbarhet er 

avdekket. ROS-analysen vil følge konsekvensutredningen og 

oppdateres underveis i rulleringen.  

Utredningstema og metodikk 
Det er satt opp en oversikt over hvilke temaer som skal vurderes i 

tabellen under. Dersom ikke annet er beskrevet vil utredningen 

basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og 

befaringer.  

På noen temaer vil lokal kunnskap og faglig skjønn være en viktig 

del av konsekvensutredningen. Ansvarlig for å utvise dette 

skjønnet er prosjektgruppa, i samarbeid med referansegruppa og 

andre faglige ressurspersoner i organisasjonen.  

Metodikken som vil bli benyttet er beskrevet i 

Miljøverndepartementets veileder T-1493, 

Konsekvensutredninger Kommuneplanens arealdel.  

Tema Utrednings-behov 
og beskrivelse av 
dagens situasjon 

Konsekvensutredninger Metodikk 

Havbruk Må vurderes 
hvordan nye 
havbrukslokalitete
r påvirker 
eksisterende og 
hvordan fiske- og 
fangstområder 
påvirkes. 

Hvordan vil nye 
havbrukslokaliteter påvirker de 
eksisterende, og hvordan vil 
fiske- og fangstområder 
påvirkes. 

Verdisetting av områder, 
dokumentere og illustrere 
dagens forhold. 
Bruk kompetanse i 
fiskerinæring, 
lokalkunnskap*, 
registreringer og annet 
kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større 
sammenhengende 
landbruksområder
. Nye føringer for 
strengere jordvern 
og hvordan styre 
bebyggelse unna 
landbruksområder 
slik at man ikke 
bidrar med press 

Ved vurdering av LNF-områder 
skal følgende utredes: 

 Arealomfang 

 Type jordbruksareal 
(fulldyrka, 
overflatedyrka, 
innmarksbeite) samt 
jordkvalitet. 

Utredninger i henhold til 
AR5, beitekart og øvrige 
landbrukskart, landbrukssjef 
i kommunen og lokal 
kunnskap. 

Frøya kommune vil i 

fremtidige planprosesser 

vektlegge kunnskapsbasert 

planlegging. Dette vil 

gjøres både gjennom å 

nyttiggjøre seg tilgjengelig 

informasjon, samt tilegne 

seg ny kunnskap hvor dette 

ikke finnes. På denne 

måten vil planforslag og 

beslutninger baseres på et 

godt og oppdatert 

kunnskapsgrunnlag, jamfør 

nasjonale forventninger. 

(Fra kommunal 

planstrategi 2016-2020).   

KUNNSKAPSBASERT 
PLANLEGGING 
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gjennom 
overordnet 
planlegging.  

 Jordens og skogens 
produksjonsevne 
(bonitet) 

 Dyrkbarhet 

 Driftsmessige 
konsekvenser 

Natur-
mangfold 

Se på hvordan 
tiltak vil påvirke 
nasjonalt og 
regionalt viktige 
naturtyper. Se på 
hvordan man 
unngår 
oppstykking av 
områder ved styre 
mot allerede 
bebygde områder. 

Utredninger skjer med 
bakgrunn i opplysninger i 
naturbasen. 
Jf. naturmangfoldloven skal det 
i alle forslag til nye tiltak i 
kommuneplanen gis en 
vurdering og vektlegging av 
konsekvensene samlet for 
naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kartdatabaser, 
lokal kunnskap, 
Miljøkonsulent i kommunen 
og lokal kunnskap. 

Trafikk-
sikkerhet 

Se på områder 
med trafikksikkert 
tilbud, tilgang på 
gang- og 
sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikksikre tilbud. I 
hvilken grad utbyggingen 
påvirker muligheten folk har til 
å gå til og fra skole, jobb, 
servicefunksjoner og handel. 
Hvordan vil foreslått arealbruk 
føre til økt transportbehov. 

Ta i bruk kartdatabaser, ulike 
regionale og lokale del- og 
temaplaner. 

Kultur-
minner og 
kulturmiljø 

Det tas kontakt 
med 
Fylkeskommunen 
for å se om 
områder bør 
settes av til 
hensynssoner. I 
hvilken grad vil 
foreslått arealbruk 
påvirke 
kulturminner og 
kulturmiljø.  

Konsekvensene av og 
konfliktpotensial ved 
planlegging av ulike tiltak. Se 
på kulturminner så vel som 
kulturmiljøer. 

Kulturminnemyndigheter 
uttaler seg om kulturminner 
i planområdene. 
Kartgrunnlag og kunnskap i 
Askeladden brukes, Regional 
plan for kulturminner 2013-
2017.  

Barn og 
unges 
oppvekst-
vilkår 

Se på registering 
av barnetråkk, 
tilgang på 
nærmiljøanlegg.  

Vurdere konsekvenser ved 
utbygging for nærmiljøanlegg, 
friluftsområder og trygge 
nærområder. 

Tilgang vurderes, det utføres 
kartlegging gjennom 
barnetråkk, vurderinger 
videreføres inn i 
detaljregulering 

Folkehelse
/ 
Friluftsliv 

Kartlegge viktige 
utfarts- og 
turområder, 
områder med støy 
og støv fra ulike 
virksomhet og 
veitrafikk. 

 I hvilken grad tiltaket 
ivaretar muligheter for 
friluftsliv og 
rekreasjon i 
nærområdet, direkte 
fra bolig. 

Ulike kartdatabaser, 
kartlegging, og ulike 
regionale og lokale del- og 
temaplaner. 
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 I hvilken grad tiltakene 
påvirker kommunens 
rus og 
kriminalitetsforebygge
nde tiltak. 

 I hvilken grad tiltaket 
medfører støy, støv og 
annen 
forurensning 
 

Kommunal
e 
tjenester/ 
Infra-
struktur 

Viktig kommunal 
infrastruktur 
tilknyttet VA og 
hovedplan for 
vann- og avløp. 
Se på skolekretser 
og 
nedslagsområder 

Vurdere konsekvenser og 
tilbud av kommunale tjenester 
og infrastruktur med tanke på 
eventuelle utbyggingstiltak.   

Hovedplan for vann- og 
avløp. Skolebruksplan. 
Analysere i forhold til 
nasjonale, regionale og 
kommunale lover og 
føringer. 

Infra-
struktur/ 
samferdsel 

Kartlegge 
eksisterende 
infrastruktur og 
behov for ny. 

Vurdere om det finnes gode 
nok tilbud til myke trafikanter, 
tiltak som kreves. Se om 
eksiterende infrastruktur 
krever utbygging, må allerede 
planlagt på plass først. 

Ta i bruk eksisterende 
kartgrunnlag og lokal 
kunnskap.  

Nærings-
arealer  

Se på områder for 
næringsareal. 
Kartlegge behov 
for ulike 
næringstyper og 
plassering av 
disse. Rett 
virksomhet på rett 
sted, med et 
differensiert 
tilbud. 

Hvilke ulike næringstyper 
passer ulike steder og hvilke 
konsekvenser støy, lukt og støv 
kan medføre. Se på 
nærområder i tilknytting til 
næringsområder. 

Utrede behov for ulike 
handel- og næringsområder. 
Strategisk Næringsplan. 

Mineral-
ressurser 

Se på hvordan 
planlagte tiltak 
påvirker 
mineralforekomst
er. Hva er 
kommunens 
ressursbehov og 
hva kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger på 
mineralforekomster og 
eksisterende anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-
utvikling/ 
befolkning
s-
utvikling/ 
struktur 

Kartlegge 
bosetningsmønste
r og 
befolkningsutviklin
g hos unge og 
eldre. 

Vurdere bosetningsmønster og 
befolkningsmønster i ulike 
områder og 
befolkningssammensetning.  

Befolkningsanalyser/prognos
er, mulighet for 
fortetning/spredt 
bebyggelse. Se på regionale 
og nasjonale føringer, 
temaplaner. 
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Vann og 
vassdrag 

Vurdere hvordan 
drikkevannskilder, 
nedbørsfelt og 
vannressursene 
blir berørt.  

Hvordan vil tiltak komme i 
eventuell konflikt med 
vannressursene, vann og 
vassdrag. 

Ulike kartdatabaser, VA- 
avdeling. 

Risiko og 
sårbarhet 

Kartlegge sårbare 
områder og 
naturgitte 
risikoområder. Se 
på 
virksomhetsbasert
e risikoområder 

Vurdere hvilke områder som er 
utsatt for naturrisiko og ulike 
virksomheter som medfører 
potensiell fra, utarbeide ROS- 
analyse 

Ulike kartdatabaser 

 

Tema ROS Utarbeidelse 

Forurensing Tema med RADON, støy (næring og vei), 
grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjorder 
(avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 
overvannproblematikk,  

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk  

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, 
erosjon. 
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Temaplaner 
I planprosessen vil det bli utarbeidet flere temakart. Disse vil benyttes som kunnskaps-, vurderings- 

og diskusjonsgrunnlag under prosessen. Det vil underveis vurderes hvorvidt noen av disse 

temaplanene skal inngå som del av det juridisk bindende plankartet, eventuelt være retningsgivende, 

samt inngå som grunnlag for vurderinger i forbindelse med nytt planarbeid og byggesaker. 

Temaplanene vil endres underveis i planprosessen.  

Tema Utarbeidelse 

Havbruk Temakart med områder for fiskebruk, herunder 
oppdrett og fiskeriressurser. Se også på 
sårbarhet, nye ressursområder. Utredninger 
skjer med utgangspunkt i registreringer gjort av 
«Kysten er klar», registreringer og 
grunnlagsmateriale samt kompetanse innen 
fiskeri og havbruksnæringen. 

Kulturminner,- miljø og- landskap Temakart med kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap (særegen byggeskikk/arkitektur, 
eldre bebyggelse, kulturhistorisk 
preg/elementer/landskapstrekk), SEFRAK. 
Datasett fra Askeladden og eventuell intern ny 
kartlegging, Regional plan for kulturminner 
2013-2017. 

Naturmangfold og naturmiljø Temakart som viser natur- og landskapsverdier. 
Fokus på viktige naturtyper (marine, utvalgte, 
truede, rødlista, vernede) og områder som er 
nasjonalt, regionalt og lokalt viktige. 

Infrastruktur og trafikksikkerhet Temakart med fokus på myke trafikanter, 
kommunal infrastruktur, nærhet til 
kollektivtilbud og knutepunkt, 
bredbåndsdekning,  

Sosial infrastruktur Skoleområder/dekningsgrad og avstand til 
bebyggelse, tettsteder/vekstområder (over tid), 
tilgang på nærlekeplasser/friluftsområder. 

Natur – og mineralressurser Temakart med eksisterende uttaksområder, 
potensial/behov for nye, områder for 
massedeponi (rene og forurensede), se på 
geografisk plassering/avstand i forhold til 
pressområder 

Landbruk Tema med ulike områder landbruk. 
Utgangspunkt AR5 med dyrka, dyrkbar, beite og 
produktivt skogsareal. Beholde 
sammenhengende landbruksareal 

Fritidsbebyggelse Tema med eksisterende fritidsbebyggelse og 
ikke bebygde områder avsatt i plan. 

Småbåthavn og naust/sjøhusområder Eksisterende og nye småbåthavn og 
naust/sjøhusområder. Avstand til bebyggelse og 
topografiske forhold. Se i sammenheng med 
ønskede byggeområder og avstand til nærmeste 
anlegg 
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Planprosessen 

Organisering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsgruppe:  

Formannskapet 

Prosjektansvarlig:  

Rådmann 

Sektormyndigheter 

Faglige 

ressurspersoner/ 

grupper 

Prosjektgruppe:  

Kommuneplanlegger 

Arealplanlegger 

Avdelingsleder 

forvaltning 

GIS/Kart-ansvarlig 

Virksomhetsleder 

strategi og utvikling 

 

 

Ekstern ressurs 

konsekvensutredning  

og ROS-analyse Referansegruppe:  

Virksomhetsleder 

teknisk 

Næringsrådgiver 

Landbrukssjef 

Miljøkonsulent 

Oppmålingsingeniør 

Bolig- og 

tilflyttingskoordinator 

2 politiske 

representanter 

Kommuneoverlege/ 

samfunnsmedisiner 
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Medvirkning og involvering 
Kommunen er forpliktet gjennom PBL å invitere til medvirkning og involvering fra mange ulike 

aktører gjennom planprosessen. Under listes tabeller som beskriver hvordan ulike aktører vil 

involveres. Gjennom gode medvirkningsprosesser ønsker kommunen å involvere så mange som 

mulig til å gi sine innspill og synspunkter til arealplanen.  

Invitasjon til innspill 

Gjennom å invitere til å gi innspill inviterer man innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner og 

andre interessenter til medvirkning.  

Kommuneplanens arealplan skal angi de overordnede arealdisponeringene i kommunen. Dette betyr 

at for eksempel enkeltstående tiltak eller bruksendring av enkelttomter ikke vil være en del av 

rulleringen. På bakgrunn av dette vil kommunen utforme skjema som innspillene skal registreres i. 

Her skal innspillene beskrives mer utdypende i forhold til ønsket omdisponering, slik at man har 

mulighet til å gi innspillene en grundig vurdering. Skjemaet vil gjøres tilgjengelig på kommunens 

hjemmeside, samt i kommunens servicekontor. Prosjektgruppa vil kunne bistå i utfylling av skjema 

ved behov, på forespørsel eller ved åpne kontordager.   

Involvering av politisk nivå 

Hva Hvem Annet 

Dialog FSK Dialog FSK om oppstart av 
arbeid og utarbeidelse av 
planprogram. Diskusjon i 
forhold til politisk involvering og 
prosess.  

Prosess FSK Heldag med prosess. 
Gjennomgang fokusområder og 
rammer for arbeidet. 

Orientering KST Orientering om oppstart av 
arbeid.  

Politisk sak FSK og KST Politisk vedtak varsel om 
oppstart av planarbeid og 
planprogram ut på høring og 
offentlig ettersyn. 

Prosess KST Prosess etter vedtak om 
planprogram på høring. 

Politisk sak FSK og KST Fastsette planprogram. 

Orientering Politiske representanter i 
referansegruppa 

To politiske representanter 
følger arbeidet tett i tillegg til 
styringsgruppa. Valgte 
representanter er ordfører og 
opposisjonsleder. Disse vil 
motta ytterligere orientering om 
rådmannens innstilling under 
arbeidet. Dette for å kunne 
orientere politisk nivå, samt 
forberede politisk behandling.  
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Dialog FSK Gjennomgang og dialog 
angående utarbeidelse 
planforslag. Temabasert. 
Kontinuerlig gjennom 
innspillsperioden.  

Orientering KST Orientering om fremdrift og 
status på arbeidet.  

Politisk sak FSK og KST Vedtak om hvilke områder som 
skal inn i planforslaget.  

Politisk sak FSK og KST  Behandle planforslag og legge 
det ut på høring. 

Orientering FSK Orientering om innkomne 
merknader. 

Politisk sak FSK og KST Sluttbehandling og stadfesting 
av plan.  

 

Involvering av sektormyndigheter 

Hva Hvem Annet 

Regionalt planforum Sektormyndigheter Presentasjon varsel om 
oppstart av planarbeid og 
gjennomgang planprogram.  

Høring og offentlig ettersyn - 
planprogram 

Sektormyndigheter  Høring og offentlig ettersyn av 
planprogram. Uttalelser og 
merknader fra 
sektormyndigheter. 

Befaring og dialogmøte  Sektormyndigheter Invitere sektormyndigheter til 
dialog og befaringer på Frøya. 

Gjennomgang 
drøftingsutkast 

Sektormyndigheter Gjennomgang av 
drøftingsutkast før vedtak om 
1.gangs høring.  

Regionalt planforum Sektormyndigheter Presentasjon av planforslag.  

Høring og offentlig ettersyn – 
planforslag 

Sektormyndigheter Høring og offentlig ettersyn av 
planforslag. Uttalelser og 
merknader fra 
sektormyndigheter. 

Eventuelle dialogmøter Sektormyndigheter Dialog i forhold til merknader 
og evnt. innsigelser 

Eventuelle meklinger Sektormyndigheter Meklingsmøter ved eventuelle 
opprettholdte innsigelser.  
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Medvirkning  

Hva Målgruppe Annet 

Opprette dialogside på 
kommunens hjemmeside 

Alle Opprette dialogside på kommunens 
hjemmeside hvor alle dokumenter 
og informasjon om planprosessen 
offentliggjøres.  

Offentlig høring av 
planprogram 

Alle 
Formell høring i Frøya 
brukerråd, Frøya eldreråd, 
Frøya idrettsråd og Frøya 
ungdomsråd.  

Innhente høringsuttalelser fra alle 
innbyggere, og særlige grupper.  

Presentasjon lunsjmøte 
Frøya næringsforum 

Næringslivet Gi informasjon om oppstart av 
planarbeidet. 

Medieoppslag Alle Informere befolkningen om oppstart 
av planarbeid.  

Folkemøter  Alle Avholde folkemøter på spesifikke 
tema for innhenting av innspill. 
Annonseres på kommunens 
hjemmeside og i lokale media.  

Dialog næringslivet Næringsaktører Besøksrunde næringsaktører 
Workshop 

Involvering barn og unge Barn og unge Gjennomføre Barnetråkk-
undersøkelser ved 
barnehage/oppvekstsentre.  

Åpne kontordager Alle Alle interesserte kan avtale tid for 
avklaringer og bistand i forhold til 
planarbeidet og innspill. 

Offentlig høring av 
planforslag 

Alle 
Formell høring i Frøya 
brukerråd, Frøya eldreråd, 
Frøya idrettsråd og Frøya 
ungdomsråd. 

Innhente høringsuttalelser fra alle 
innbyggere, og særlige grupper. 

Folkemøter Alle Holde folkemøter i grendene for 
gjennomgang av høringsforslag 

Medieoppslag Alle Informere om at planforslag ligger 
ute på høring.  

Offentliggjøring av vedtatt 
plan  

Alle Offentliggjøring 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Forslag fremdriftsplan – kommuneplanens arealdel 
 2017 2018 2019 

Aktivitet Måned 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

Planprogram 
Vedtak om 
planoppstart og 
forslag til 
planprogram sendes 
til høring – FSK og 
KST. 6 uker 

 
 

                    

Regionalt planforum                      

Merknads-behandling 
og revidering 
planprogram 

                     

Fastsette planprogram 
– FSK og KST 

    
 

                 

Utarbeidelse kommuneplan 
Fase 1: Utredning 
-Kunnskapsgrunnlag 
-Innspill 
-Involvering og    
medvirkning 
-Konsekvens-utredning 

                     

Politisk behandling av 
innspill – FSK og KST 
vedtar hva som skal 
innarbeides i 
høringsutkast 
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Fase 2: Utarbeide 
plandokumenter 
-Planbeskrivelse 
-Plankart 
-Planbestemmelser 

                     

Gjennomgang 
drøftingsutkast med 
sektormyndigheter 

                     

1.gangs behandling i 
FSK og KST: Vedtak om 
høring og offentlig 
ettersyn. 6 uker. 

                 
 

    

Medvirkning og 
involverings-prosesser 
- høringsforslag 

                     

Regionalt planforum                      

Fase 3: 
Etterbehandling 
høring og offentlig 
ettersyn 
-Merknads-behandling 
-Dialog 
sektormyndigheter 
-Revidering 
plandokumenter etter 
høring 

                     

Sluttbehandling FSK 
og KST 
 

                     



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 17/1484    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

BUDSJETTPROSESSEN FOR 2018  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar rådmannens forslag til budsjettprosessen til orientering 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Etter signaler fra ordfører vil rådmannen beskrive budsjettprosessen, slik at vi får en god 

gjennomføring av prosessen for økonomiplanperioden 2018 – 2021. 

 

Budsjettprosessen i dag, er at rådmannen innhenter fra virksomhetene nye tiltak til budsjettet, 

både driftstiltak og investeringer, prioriterer disse før de presenteres for formannskapet i et 

todagersmøte i oktober. Rådmannen utarbeider etter dette et forslag til budsjett for neste år 

med investeringer for økonomiplanperioden som blir behandlet i formannskapet i november. 

Formannskapets vedtak blir deretter lagt ut på høring, og kommunestyret behandler dette i 

desember. 

 

Vurdering: 

Rådmannen har fått signaler på at budsjettet bør ha en litt annen behandling, med mer 

involvering tidligere i fasen fra politisk nivå. Rådmannen foreslår derfor at Frøya kommune 

for 2018 deler opp budsjettvedtaket i to deler, og behandler driftsbudsjettet og 

investeringsbudsjettet separat. 

 

Investeringsbudsjettet 

Rådmannen foreslår å vedta investeringsbudsjettet i et eget møte, og driftsbudsjettet i et annet 

møte. Investeringsbudsjettet foreslås behandlet i augustmøtet sammen med gebyrregulativet 

for 2018. Rådmannen mener at ved å behandle investeringsbudsjettet for 

økonomiplanperioden separat fra driftsbudsjettet, at investeringene får en større plass i 

budsjettbehandlingen, og at Frøya kommune får en bedre og grundigere forankring av de 

investeringene som ønskes gjennomført. Rådmannen anbefaler at investeringsønsker blir 

behandlet i formannskapet, etter at rådmannen har innhentet innspill fra virksomhetene i 

kommunen. Alle investeringsforslag vil ha en medfølgende beskrivelse som inneholder hvem 

og hvorfor denne investeringen skal gjennomføres, samt et kostnadsoverslag / tilbud på hva 

som skal gjøres.  



 

Rådmannen ønsker tilbakemelding på om formannskapet ønsker at praksisen er slik som i dag, 

hvor virksomhetslederne anslår kostnaden med en investering. Det kritiske med denne 

praksisen er at det ikke vil være nøyaktige kostnadstall med investeringen. En annen praksis 

kan være å starte prosessen med investeringene, hvor det foreligger et anbud / tilbud på 

investeringen før den fremlegges politisk nivå. Det kritiske med denne praksisen vil være at 

rådmannen må bruke mye mer tid på hvert investeringsforslag, og mye av detaljplanleggingen 

vil være gjort før investeringsforslaget blir vedtatt. Rådmannen anbefaler at Frøya kommune 

følger nåværende praksis der kommunen gjennomfører denne detaljplanleggingen etter at 

investeringsforslaget er vedtatt, for å spare saksbehandlingstid på hvert investeringsforslag. 

 

Driftsbudsjettet 

Det foreslås at rådmannen innhenter ønsker på driftstiltak og setter opp et foreløpig budsjett. 

Dette budsjettet inneholder forventet lønns-, og pensjonsutvikling samt tidligere vedtatte 

driftstiltak. Rådmannen kan da se om det er rom for nye tiltak eller om det er nødvendig med 

sparetiltak. 

 

Foreløpige beregninger viser at det ikke vil være nødvendig med sparetiltak for Frøya 

kommune hvis forutsetningene i befolkningsvekst og KS’s prognose for økonomiplanperioden 

holdes. 

 

Rådmannen foreslår at dette driftsbudsjettet inkludert tidligere vedtatte driftstiltak, sammen 

med en prioritert tiltaksliste blir behandlet i et arbeidsmøte med hovedutvalgene, Forvaltning, 

Drift og Formannskap i august/september. Etter arbeidsmøtet med de politiske utvalgene 

utarbeider rådmannen et budsjett som er i tråd med de politiske signaler som er gitt i 

arbeidsmøtene og fremmer saken for formannskap og kommunestyret i hhv. november og 

desember. Det tidligere vedtatte investeringsbudsjettet blir tatt inn i denne behandlingen. 

 

Som en følge av at investeringsbudsjettet blir vedtatt relativt tidlig i året, kan det hende at det 

vil være noen endringer på dette. Rådmannen foreslår at eventuelle endringer til 

investeringsbudsjettet, også kan være med inn i denne behandlingen. 

 

Tidsplan 

Dato 2017 Arbeidsoppgaver Hvor / fora 

30.5 Orientering om budsjettprosessen 2018  Formannskapet 

13.6 Budsjettrundskriv 

 

Formannskapet 

 

August Behandling av gebyr og betalingssatser Formannskap 

Kommunestyret 

August Behandling av investeringsbudsjettet Formannskap 

Kommunestyret 

Aug/sept Arbeidsmøter med politiske utvalg Forvaltning 

Drift 

Formannskap 

Medio 

oktober 

Statsbudsjettet 2017 legges frem Finansdepartementet / 

Trondheim - Fylkesmann  

Uke 42/43  Rådmannen legger frem hovedinnholdet i 

statsbudsjettet og konsekvenser / virkninger for vår 

kommune 

 

Formannskapet 



Uke 46 Rådmannen legger frem budsjett, økonomiplan og 

handlingsprogram. Formannskapet behandler 

rådmannens forslag og utarbeider sitt forslag til 

kommunestyret 

Formannskapet 

 Høring budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 (Uke 

48-49) 

Administrasjonen 

Uke 50 Kommunestyret behandler budsjettet for 2017 og 

økonomi og handlingsprogrammet 

Kommunestyret 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1446    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

TRØNDERSK KYSTKOMPETANSE - VALG 2017 - VALG AV KOMMUNENS 

REPRESENTANT  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Til styret for Trøndersk Kystkompetanse foreslås følgende medlem og varamedlem for 2 år: 

 

Fast medlem: 

 

Personlig varamedlem: 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Til styret i Trøndersk Kystkompetanse skal det fra Frøya kommune velges 1 medlem med 

personlig varamedlem for 2 år.  

 

Valget skal foregå på generalforsamlingen 6. juni 2017. 

 

I inneværende periode har Kristin Reppe Storø vært medlem og Martin Nilsen personlig 

varamedlem. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nina Nilsen Espnes Arkiv: X03  

Arkivsaksnr.: 17/1457    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

VALG AV MEDLEMMER TIL KOMMUNEKOMITÉ FOR TV-AKSJONEN NRK 

2017  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunekomité for TV-aksjonen 2017 sammensettes slik: 

 

Varaordfører Pål Terje Bekken 

Aleksander Søreng (opposisjon) 

Roger Antonsen (oppvekst) 

Frivilligsentralen 

Knut Arne Strømøy (administrasjon) 

Frøya ungdomsråd 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra TV-aksjonen NRK UNICEF datert 26.04.17 

 

Saksopplysninger:   

 

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og 

frivillighet i Norge. Søndag 22. oktober 2017 går årets aksjon av stabelen. 

 

TV-aksjonen 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og 

konflikt. 

 

Årets TV-aksjon skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang på 

læring. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber 

hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og 

konflikter. Skolegang gir barn som lever i konfliktområder en mulighet til å lære, leke og være 

sammen. På sikt bidrar utdanning til å gjenoppbygge samfunn og gi håp for fremtiden. 

 

Vurdering: 

Kommunekomiteen settes sammen som tidligere år, av politisk ledelse, frivilligheten, Frøya 

ungdomsråd og administrasjonen. 

 

 



 

 

 

 



22. 0KTOBER2017

unicef
TV-AKSJONEN IIHC

Kjære komité,
Oslo, 26. april 2017

På vegne av TV-aksjonen vil jeg begynne med å takke for den gode innsatsen

under fjorårets aksjon. Sammen nådde vi målet om tilnærmet full

bøssebærerdekning på landsbasis. Dette er bare mulig med deres innsats.

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet

av krig og konflikt.

I denne pakken er det informasjon vi håper vil gjøre jobben din enklere og

morsommere:

. Kalendere med viktige datoer, hver måned i aksjonsåret.

. Hovedbrosjyre hvor du kan lese historier om UNICEF sitt arbeid, Tk/-

aksjonen og frivilligheten.
. Brosjyre med tips om hvordan man best kan organisere arbeidet i

kommune- eller bydelskomiteen.

I mer enn 40 år har TV-aksjonen samlet inn over syv milliarder kroner, til hjelp

for mange millioner mennesker.

Årets TV-aksjon skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan

tilgang på læring. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten

skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt

fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. Skolegang gir barn som lever

j konfliktområder en mulighet til å lære, leke og være sammen. På sikt bidrar

utdanning til å gjenoppbygge samfunn og gi håp for fremtiden.

Vennlig hilsen,

^^^L^
Vibecke ØstÉy \^
Aksjonsleder
TV-aksjonen NRK UNICEF

TV-aksjonen NRK UNICEF

Blimed.no | Innsamlingskonto: 8380.08.09005 | Org.nr. 915 972 438



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033 &16  

Arkivsaksnr.: 17/1357    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV OLA AGNAR GRØNSKAG 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Ola Agnar Grønskag innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra 

kommunestyrevedtak og ut valgperioden.  

 

Edvin August Paulsen trer inn som fast medlem frem til Tove Merete Vedal er 

tilbake fra permisjon. Når Vedal er tilbake, vil Halgeir Arild Hammer tre inn 

som fast medlem. 
 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fritak. 

 

Saksopplysninger:   

 
Ola Agnar Grønskag søker om permisjon fra sine politiske verv i Frøya kommune ut 

valgperioden. 

Årsak til søknaden er hans helsesituasjon. 

 
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet. Kommunelovens § 15. pkt. 2. 

 

Vurdering: 
 
 Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg.  

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

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis  

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.»  

 

Dersom Ola Agnar Grønskag får innvilget fritak vil:  

 



Edvin August Paulsen tre inn som fast medlem frem til Tove Merete Vedal er tilbake fra 

permisjon. Når Vedal er tilbake vil Halgeir Arild Hammer tre inn som det faste medlemmet. 

 

Flg. nyvalg må forestas dersom fritaket innvilges: 

 

 1. vararepresentant i Formannskapet. 

 Fast medlem i Hovedutvalg for drift. 

 1. vararepresentant i Administrasjonsutvalget. 

 Fast medlem i Trafikksikkerhetsutvalget. 

 Personlig vararepresentant for Arvid Agnar Hammernes i valgnemnd. 

 Kommunens representant i Samarbeidsutvalget ved Dyrøy oppvekstsenter. 

 5. varamedlem i Ankeutvalget. 

 

 

 

 

 



Ola Grønskag
Grønnskagveien 5,
7260 Sistranda

O MÅ! 2017

Ordfører Berit Flåmo

Rådhusgata 25
Postboks 152,
7260 Sistranda

FRITAK FRÅ POLITISKE VERV

På grunn av høy alder og helsesituasjon, søker jeg med dette om fritak frå politiske verv
for resten av valgperioden.

Med vennlig hilsen

'<^l ^y^^t^

OlaAgn^rGrønskag

Sistranda 09.05.2017



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 17/1378    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV TONE MÅSØVAL 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tone Måsøval innvilges fritak fra sitt politiske verv i Kontrollutvalget fra 01.08.17 og ut 

perioden. 

Som 1. vara for Høyre innvilges hun permisjon i 1. år fra samme dato. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad. 

 

Saksopplysninger:   

 

Da Tone Måsøval skal flytte ut av kommunen i august 2017, ber hun fritak fra sine politiske 

verv som leder av Kontrollutvalget og som 1. varamedlem for Høyre i kommunestyret. 

 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer 

§ 2.Valg og sammensetning 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn 

med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst 

tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til 

utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets 

medlemmer. 

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når 

utvalgets saker behandles 

 

§ 3.Utskifting av medlemmer 



Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. 

Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige 

medlemmer i utvalget. 

Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget:  

 

"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal 

nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem  

og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité  

etter § 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."  

 

Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i 

kontrollutvalget:  

 

«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende 

kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær 

for kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for 

regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen 

eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. 

I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til 

rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.» 

 

 

Vurdering: 

 

Oppholdet er i første omgang tenkt for 1 år, med mulighet for forlengelse. 

Rådmann vurderer det slik at Måsøval innvilges fritak ut valgperioden som kontrollutvalgets 

leder. I og med at Kontrollutvalget må velges nytt hver gang det er utskifting av medlemmer, 

ser rådmann det som uhensiktsmessig å foreta 3 nyvalg av utvalget i samme valgperiode. 

 

Da hun er folkevalgt som 1. varamedlem for Høyre vurdrer Rådmann at hun gis permisjon i  

1. år fra 01.08.17. Om oppholdet skulle bli lengre kan hun søke om utvidelse av permisjon når 

det er aktuelt. 

 

Om Tone Måsøval innvilges fritak må: 

 

 Nytt kontrollutvalg velges. 

 Opprykk av varamedlemmer 

 

 

 

 

 



-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Tone Måsøval  
Sendt: 11. mai 2017 15:05 
Til: Siv-Tove Skarshaug 
Emne: Fritak politiske verv 
 
Da jeg og min familie flytter til Island i august, ber jeg om fritak fra mine politiske verv, som leder for 
kontrollutvalget og varamedlem for kommunestyret. Oppholdet er tenkt i første omgang et år, men 
muligheten for ytterligere et år er svært mulig, jeg ønsker derfor fritak ut perioden. 
 
Vennlig hilsen 
Tone Måsøval 
 
Sendt fra min iPad 
 



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

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 16.10.2015 
Sak: 111/15  Arkivsak: 15/1417 
 
VALG AV KONTROLLUTVALG  
 
Vedtak: 
 
MEDLEMMER PERSONLIGE VARAMEDLEMMER 
Tone Måsøval Espen Håvard Hauan 

Kirsten Dragsnes Gustav Jevik 

Helge Borgen Anne Katrine Finne 

Laila Wedø Harry Osvald Hansen 

Sten Arntzen Bjørnar Inge Espnes 

  
Som leder velges: Tone Måsøval.     Enstemig   
Som nestleder velges: Helge Borgen    Vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 
 

 
 
 
 
 
Behandling: 
Kommunestyrets behandling i møte 15.10.15: 
 
Ap og Sv fremmet følgende forslag til nestleder i Kontrollutvalget:   
Helge Borgen 
Sp fremmet følgende forslag til nestleder i Kontrollutvalget: 
Sten Arntzen 
 
Votering: 
Helge Borgen ble valgt med 13 mot 10 stemmer avgitt av Sp, Frp, V og H 
Sten Arntzen falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av Ap og Sv. 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Skarsvåg Arkiv: C56  

Arkivsaksnr.: 16/2738    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Kommunestyret 

 

BEVARING -  GAMMELSKOLEN SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret gjør intensjonsvedtak med sikte på at gammelskolen Sistranda flyttes til 

sørsiden av Frøya kultur- og kompetansesenter, og rehabiliteres/restaureres til en fremtidig 

arena for kulturrelaterte aktiviteter, bl.a. museums- og utstillingslokaler. 

  

Endelig vedtak fattes når arbeidsgruppa kommer tilbake med en totalkostnad på flytting og 

bevaring, når alle priser er innhentet. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

 

Tilstandsrapport 

 

Saksopplysninger:   

 

Formannskapet vedtok den 06.12.16 å rive Gammelskolen Sistranda. 

Kommunestyret vedtok den 26.01.17 å utsette saken i påvente av ferdigstillelse av 

Handlingsplan/Tiltaksplan for kulturminner i Frøya kommune. 

Formannskapet vedtok den 18.04.17 Handlingsplan kulturvern i Frøya kommune. 

 

Virksomheten Kultur og næring har fått mandat til å jobbe med de prioriterte tiltakene i 

Handlingsplan Kulturvern. Tiltakene er satt inn i ei tidslinje, som kan ses på som en 

fremdriftsplan. Handlingsplanen er utarbeidet med bakgrunn i vedtatte Kulturplan 2014-2019 

og Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Det er nedsatt en arbeidsgruppe innad i 

virksomheten som nå jobber med dette. 

 



 
 

Gammelskolen Sistranda er en bygning av stor kulturhistorisk verdi på Frøya. Den ble oppført 

rundt 1878, og er sammen med bedehuset blant de eldste bygningene i kommunesenteret. 

Gammelskolen Sistranda er for øvrig den eldste skolebygningen på Frøya, som fortsatt står. 

 

Flytting av gammelskolen: 

Gammelskolen står i dag midt i skolegården ved Sistranda skole. Bygget er avsperret med 

høye gjerder, og har ingen funksjon slik det står i dag. Arbeidsgruppa som jobber med 

Handlingsplan Kulturvern ønsker å flytte gammelskolen til sørsiden av Frøya kultur- og 

kompetansesenter. Dette er en strategisk god plassering av bygget med hensyn til fremtidig 

planer for bygningen. 

 

 

 
 

 

 

Bruksverdi: 

Å ta vare på gammelskolen vil ha en stor og viktig kulturhistorisk verdi for frøyværingen: 

«Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme 

fremtiden» (Simone Weil). 



 

Arbeidsgruppa ser imidlertid en stor bruksverdi i gammelskolen, langt utover det og «bare» 

bevare bygningsmassen. Arbeidsgruppa ønsker å gi gammelskolen et «nytt liv», ved å være en 

aktiv arena for kulturhistorie, identitet, formidling, kunnskap og kompetanse. Arbeidsgruppa 

ønsker å etablere et museum/utstillingslokale i gammelskolen. Dette skal administreres og 

driftes av Frøya kulturhus i samarbeid med Frivillighetssentralen.  

Et museum/utstillingslokale vil komme både innbyggerne, handelsstanden, næringslivet og 

ikke minst turister og tilreisende til gode.  

Det ligger i tillegg en lønnsomhet i dette, i form av salg av opplevelsespakker, utleie av galleri 

til kunstutstillinger osv. Sist men ikke minst så vil dette være i tråd med kulturplanen og 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Frivillighetssentralen vil kunne flytte sin administrasjon fra Næringens Hus og til 

gammelskolen. Dette vil spare Frøya kommune for fremtidige leiekostnader.  

I Saksnr 163113 budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsprogrammet 2017 - 2020 

Frivillighetssentralen vurderes med tanke på å få til rimeligere drift i løpet av 2017. 

 

 

Byggets tilstand: 

Det er foretatt en tilstandsvurdering, denne er vedlagt.  

Man kan ut fra denne tolke at bygget er i god forfatning. Det er videre innhentet 

kostnadsoverslag på rehabilitering/restaurering. 

Arbeidsgruppa jobber videre med planlegging av flytting, og kommer tilbake med en 

totalkostnad når alle priser er innhentet. 

 

 

Vurdering: 

 

Det er rådmannens oppfatning at en flytting av Gammelskolen til sørsiden av Frøya kultur- og 

kompetansesenter, for fremtidig etablering av kulturrelaterte aktiviteter som museums- og 

utstillingslokaler, er i tråd med kommunens overordna planverk (Kulturplan 2014-2019) 

Kommuneplanens samfunnsdel (2015-2027). 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kulturplan (2014-2019) 

Kap. 1.4 – Verdigrunnlag og målsettinger 

Kap. 5.3 – Kulturvern og museum 

 

Kulturplanen ber om at kommunen skal vurdere hvordan man best kan sikre slike bygninger, 

og ikke minst gi dem en spennende og aktiv framtid. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel (2015-2027) 

Samfunn, næring og kultur – Frøya ivaretar kulturarven 

 

 

 

 



NITOTakst
- tryggere eiendomshandel

Tilstandsrapport
Med arealmåling

Gammelskoten Benevnelse BRA
7260 SISTRANDA Gammelskolen 78 m2

Gnr. 21 Bnr. 51 Snr. 1620

1620 Frøya kommune

Byggeår1953

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk http://takstverifiserma.nito.no

Oppdragsnr. 404 396
Befaringsdato 08.03.2017
Rapportdato 25.04.2017

Rapportansvarlig Byggmester Magne Nygard
Takstingeniør: Lorentz Magne Nygard
7260 SISTRANDA

Tlf. : 91300376
E-post: lm-nyga@online.no



NITOTakst
- tryggere eiendomshandel

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport og dens avgrensninger

Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de
byggetekniske forhold som er særlig relevante for eiendommen. Det
understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers
undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke
tryggheten for alle impliserte parter.

Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som
takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning for
eiendommen.

Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader
og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av

konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i frå sine faglige

kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var
korrekt.

Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi
tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette

gjelder setv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

Takstrapporten
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst

og er utført i henhold til NITO's instrukser.

Om takstingeniøren
NITO Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god
kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering. Etter å ha
gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet
Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet
Tilstandsrapport for bolig. Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er
omsatt, velger du a la en takstingeniør frå NITO Takst utføre en
Tilstandsrapport.

Rapportens struktur

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i
Tilstandsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424
(tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler).

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkeise er i
tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og
terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne
standarden på følgende måte:

. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer

. Tilstandsgrad 1: Svake symptomer

. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer

. Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total
funksjonssvikt)

Befaringen
NS 3424 har undersøkelsesnivåer frå 1-3. Denne rapporten er basert på
undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå.
l praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
. Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske

inngrep (f. eks. riving).
. Inspeksjon blir kun utføn på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For

eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede
gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle
tilsi det.

. Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre
synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke
omtales i rapporten.

. Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert.
Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.

. Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon,
piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

. Yttertak inspiseres normalt frå loft/innsiden og utvendig frå bakken eller
frå stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.

. Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres
dersom annet ikke er nevnt.

. Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten
forhåndskunnskap om objektet.

. Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for
fuktighet, blir spesielt inspisert.

. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i
rapporten.

Levetidsbetraktninger
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien
Byggforvaltning februar 2010, 700. 320 "Intervaller for vedlikehald og
utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i
rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er
angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid
avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for
eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk Levetiden kan variere
noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk,

økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn.
Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid.

Tilleggsundersøkelser
Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal
besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige
godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker
påkrevet.

Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan
kommenteres ut frå helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å
konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det.

Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om
det.

Andre uttrykk og definisjoner
Tilstandsgrad fTG): Uttrykker tilstanden ti] objektet med utgangspunkt i et

definert referansenivå.

Referansen ivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet
vurdert ut frå alder og normal bruk.

Svikt: Et negativt awik mellom observert tilstand og
referansenivået.

Stikktakninger Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp
av små stikk med en spiss gjenstand.

Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en
bygningsdel, vurdert ut frå de normale påvirkninger
og det materiale som objektet består av.

Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt
benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.

Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til
referansenivået, gradert i forhold til awik frå
referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet
om Rapporten? struktur.

Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder
det en begrensning i befaringsmetoden slik at
befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet
ikke inngår.

Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter
fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi
tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes
opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for
ny befaring og oppdatering.
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NITOTakst
- tryggere eiendomshandel

Tilstandsrapport

Egne premisser
Oppdraget er utført av en uavhengig NITO takstingeniør, som følger det regelverk og de etiske regler NITO Takst har fastsatt for medlemmene.
Rapportens referanse er knyttet opp mot NS 3424.
Tilstand (referanse) relateres til når bygningen ble tatt i bruk.
Forskriftens referanse er gjeldene Plan-og bygningslov m/teknisk forskrift gjelder ved oppføringspunkt. Awiksforhold ift. dagens forskrift kan kommenteres.
Oppdraget omfatter: Byggets tekniske tilstand.
Befaringen ble gjennomført: 08.03. 2017, det ble da oppdaget vannlekasje på krane ved servant i klasserom.
Det ble gitt beskjed om at vannet måtte stenges umiddelbart slik at vannskaden pé gulvet ble stoppet.

Ny befaring den 28.03.2017: Vannet er enda ikke stengt av, vannskaden har nå eskalert til å omfatte store deler av gulvet i klasserommet, skillevegg mellom
klasserom og gulv i innergang/kontorer.

Demontert tømmerbygning på Kvisten
Vinduer og dører må påregnes omfattende restaurerig, tømmervegger/gulv er godt brukbart, en del réteskader i hjørner, dårligst er bunnsvill den må mest
sansynlig skiftes ut.
Det er umulig å gi en helt korekt tilstandsrapport på materialene da alt ligger tilfeldig stablet.

Eiendomsopplysninger
Adresse

Postnr. /sted

Kommune

Hjemmelshaver

Rekvirent

Befaringsdato

Tilstede / opplysninger gitt

Gammelskolen

7260 SISTRANDA

1620 Frøya

.

L.Gnr ^ 21 Bnr l 51 Fnr TsnTT 1620

Frøya kommune

Frøya Kommune v/ Mona Skarsvåg

08.03.2017

Svein Ronny Skjønhals, undertegnede

Bygningar på eiendommen

Type bygg

(Gammelskolen

Byggeår

1953

Rehab./ombygd år

Dokumentkontroll

Det ble ikke fremlagt noen form for dokumenter.
På forespørsel frå takstmann om utfylling av egenerklæringsskejema ble dette awist frå Frøya kommune.

Andre opplysninger
Ingen opplysninger av betydning ble meddelt takstmannen.

Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

Arealopplysninger
Arealmélingene i denne rapporten har N53940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med
arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger"
eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" fås ved henvendelse til takst@nito.no.
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NITOTakst
- tryggare eiendomshandel

Tilstandsrapport

Gammelskolen
hf:

"~T~
Bruttoareal l Bruksareal (BRA)

i Sum 93 78 78

Romfordeling

Klasserom, hall/yttergang,
mellomgang, 3 kontorer

Sekundære rom

_!_"_

Sum alle bygninger 93 78 78

Kommentarer til arealberegningen

Takkonstruksjon:
Sperrer, leåser, midtdrager.skifer som yttertak.
3 meter av midtdrager i kaldtloft mot nord-vest bør skiftes pga. angrep av borebiller (redusert med 20%), gjeder også en del leåser.
Takbjelker i klasserom har en nedbøying på ca. 7-10 cm ( for lange spenn)
Vinduer:

Stort settt i god stand, 2 koblavinduer mot nord-øst er knust bør skiftes.
Innvendig dører:
Dører frå byggeår, trenger vedlikehald, samme med ytterdør, (eventuell skifte alle dører)

Innvendige flater
Klasserom: Malt himling (synlige bjelker), matte vegger, vinyl på gulv
Vannskade ved servant i klasserom, må påregne å skifte ca. 10 m2 gulv.
Yttergang: Hvit takess i himling, malt panel på vegger, vinyl på gulv.
Mellomgang: Akustikkplater i himling, malt/panel på vegger, laminat på gulv
Kontor/musikkrom: Himling og vegger akustikkplater, laminat på gulv,

Bygget er uisolert, el-anlegg bør oppgraderes, Etterisolerin og el-oppgradering er ikk medtatt i prisoverslaget.
Dette kan fort utgjøre kr 2 til 300000,-

Spesielle forhold

Tomt / område / miljø
Tomteareat Type tomt Eiet

Sted og dato
Sistranda, 24. 04. 2017

£^Cf:^\^/^-. ^^!i^^ . ^C-i&f^^fr-^-

Lorentz Magne Nygard
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NITOTakst

Byggdeler

Skole

Beskrivelse Ant. Timer Enhet Materialer / Arbeid Sum

Ny ytterdør inkl. listing og arbeid 1,00

Innvendige dører inkl. listng og arbeid 2, 00

Vinduer 1, 3x1, 6 inkl. listing og arbeid 2,00

Riving og fjerning av akkustikkplater i musikkrom 1,00

Fjerning av div. belegg og plater i klasserom 37, 00

Reprasjon av bjelkelag/ undergulv etter vannskade (antatt) 1,00

Div utskifting i takkonstruksjon etter borebille angrep 1, 00

Nye himlingsplater og ellekter i klasserom og kontor 72, 00

Takliste, gulvlister, dør og vinduslister alle rom inkl. arbeid 1,00

Nedtaking av takstein/skifer, rensing av yttertak for gammel 135, 00
papp og lekter, ny papp og lekter, remontering av takstein

Reprasjon av himling i klasserom 1, 00

Rigg, stillaser, transportr, uforutsett 1, 00

100:00

stk

stk

stk

stk

m2

rs

rs

m2

rs

m2

rs

rs

11 000,-

6400,-

11700,-

6000,-

5 180 / -

8000,-

8000,-

12 442 / -

15000,-

216000,-

5000,-

20 æo/-

11 000,00

6 400,00

11 700, 00

6000, 00

5 180, 00

8000, 00

8 000, 00

12 441, 60

15 000,00

216000,00

5 000, 00

20 000,00

100:00 kr 324 722

Inkl. mva: kr 405 902

Total

Rigg og drift

Skole

Total

Materialer

324722

kr 324 722

Arbeid Diverse

6000

Sum eks mva
6000

324722

kr 6 0001 kr 330 700

MVA
1500

81180

Sum inkl mva
7500

405 902

kr 82 6801 kr 413 400

- Vær oppmerksom på at det bevisst gjøres automatiske avrundinger av beløp/totaler i rapporten som kan føre til visse avvik ved sumnnering.

Underskrifter

Sted/Dato

Sistranda ,
24.04.2017

Takstingeniør

y^^.^L /^u-y^^t^
/

" .^
^^yt:^'.iy/^

/ /

Utskr. dato:

Side:
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Skarsvåg Arkiv: 233 C41  

Arkivsaksnr.: 17/226    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

NY SØKNAD OM MIDLER - ARTISTS IN RESIDENCY  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

På bakgrunn av siste vedtak ber formannskapet søkeren se på alternative finansieringer for 

eventuelt videreføring av prosjektet. Søknaden foreslåes avslått.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra stiftelsen  

 

 

Saksopplysninger: 

 

Artist in residency på Sula startet i 2012 som et samarbeid mellom Stiftelsen Sula fyr, 

fylkeskommunen og Lademoen kunstnerverksted. Målet med prosjektet var å gi kunstnere fra 

hele verden muligheten til å skape kunst i annerledes omgivelser. 

 

Som en del av den internasjonale ordningen Artist in residency ved Lademoen 

kunstnerverksted har gjestekunstnerne hatt deler av sitt opphold i fyrvokterboligen ved Sula 

fyr. Stiftelsen Sula fyr har ivaretatt vertsrollen, og Frøya kommune har bevilget tilskudd til 

ordninga. Tilskuddet til stiftelsen skal dekke kostnader knyttet til opphold for kunstnerne og 

ivaretakelse av vertsrollen. 

 

Siden starten i 2012 har om lag 40 kunstnere fra ulike land benyttet seg av dette tilbudet. 

 

I denne avtalen forplikter stiftelsen seg: 

 For å sørge for at det er klart i vokterboligen til at kunstnere kan bo der.  

 Utføre vertrollen som innbefatter blant annet velkomst, introduksjon til innbyggerne 

på Sula, og hjelp til praktiske ting under oppholdet.  

 Tilrettelegge for utstillinger, og presentasjon i media. 

 

Frøya kommune deltok sammen med partene i et evalueringsmøte i regi av fylkeskommunen, 

juni 2016. Der presenterte aktørene sitt syn ut fra sitt ståsted, og det ble framlagt innspill med 

tanke på videre samarbeid. 



Stiftelsen ga uttrykk for at dette er svært positivt for Sula, og at de ønsker å være ei kunstner-

øy. De ønsker mer tilstedeværelse av kunstnere og fokus på god kommunikasjon mellom 

samarbeidspartnerne. 

 

Frøya kommune sine innspill går på synliggjøring. Det er viktig at publiseringene ikke bare blir 

gjort i kanaler som innbyggerne ikke er godt kjent med, men at det blir presentert noe bedre 

enn tidligere både i lokal media, sosiale medier og utstillinger når det er mulig. Både på fast 

Frøya og øyrekka for øvrig.   

 

Lademoen kunstnerverksted medgir de har god anledning til å legge disse forventningene inn i 

kriteriene for oppholdet som tildeles de aktuelle kunstnerne. 

  

Det er en felles enighet mellom samarbeidspartene om at dette er et godt prosjekt, men at 

synliggjøring i en større grad er viktig. 

 

Stiftelsen Sula fyr søker i denne omgang om støtte på kr 125 000 for en ny 2 årsperiode. 

  

 

Vurdering: 

 

Gjennom ordningen har Sula blitt kjent, og motiver fra Sula er med i flere kunstverk og 

produksjoner av kunstnere som har hatt opphold i fyrvokterboligen på Sula. 

 

Stiftelsen Sula fyr beskriver prosjektet som en suksesshistorie, og har en klar formening om at 

dette er med å sette Frøya og øyrekka på et verdenskart.  

 

Det er et sterkt ønske fra partene om å fortsette samarbeidet, og prosjektet er nevnt i 

kulturplana. 

 

I evalueringsmøte på Sula sist år var det felles enighet om at det skulle rettes fokus på mer 

synlighet. Dette forventes ivaretatt i forlengelse av prosjektet. Fra partene ble det også ønsket 

tett evaluering, noe fylkeskommunen sa at de villig tar initiativ til. 

  

Om kunstnere fra hele verden blir inspirert til å lage produksjoner på grunn av sitt opphold på 

Sula, kan det konkluderes med at dette er et vellykket samarbeid. 

 

Stiftelsen Sula fyr ble av formannskapet 17.03.2015 i sak 15/152 oppfordret til å se på 

alternativ finansiering for videreføring av dette prosjektet etter denne perioden.  

I søknaden fra stiftelsen kan man ikke se at dette fremgår i beskrivelsen. Rådmann anmoder 

om at dette blir en del av framtidig organisering av prosjektet, og ber om at dette fremlegges 

for kommunen i forkant av en eventuell ny søkerunde.    

 

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

I Strategisk plan for utvikling av kultur i Frøya kommune (2014-2019), er kunstnerordninga 

nevnt i kapittel 5: Kulturformidling. 



 

Som målsetting punkt 6 sier kulturplana:  

 Kunst og kulturformidling som arena for økt integrering. 

 

Tiltak:  

 Videreutvikle og utvide samarbeidet med Lademoen kunstnerverksted. 

 

 

 

 



Sula fyr – Artist s in residency

Den russiske kunstnergruppen Chto Delat laget film på Sula fyr sommeren 2016.

SAM ARBEI DSAVTALE STI FTELSEN SU LA FYR OG FRØYA KOM M U N E
Med dett e vil vi søke om 125 000 kroner over en toårsperiode for å videreføre «Artist in residency» -
samarbeidsprosjektet mellom Stiftelsen Sula Fyr, fylkeskommunen (ved Lademoen kulturverksteder -
LKV) og Frøya kommune.

Lademoen Kunstnerverksteder er et arbeid sfellesskap for profesjonelle billedkunstnere i tidligere
Lademoen skole i Trondheim. 38 kunstnere har sin arbeidsplass i huset. LKV driver en
gjestekunstnerordning hvor 12 - 16 kunstnere hvert år kommer til Lademoen for å arbeide i 1 - 2
måneder i de to gje steatelierene.

Ordningen finansieres gjennom Trondheim kommune og Sør - Trøndelag fylkeskommune. Siden 1996
har til sammen 200 kunstnere fra 35 ulike land i alle verdensdeler hatt et arbeidsopphold ved LKV i
Trondheim. LKV er medlem av ResArtis, en interna sjonal nettverksorganisasjon for steder over hele
verden med residency - tilbud for kunstnere.

Siden 2012 har kunstnere fått tilbud om å tilbringe en del av stipendtiden i Sula Fyrvokterbolig. Over
40 kunstnere har benyttet seg av dette tilbudet. De får de kket reiseutgiftene gjennom LKV, mens
oppholdet har vært dekket av Frøya kommune. Stiftelsen Sula Fyr har vært vertskap/tilrettelegger,
og sørget for rimelig og til dels gratis opphold i Fyrvokterboligen.



Den portugiske kunsterenPatrícia de Herédia lot seg inspirere av Sula og Frøya. Hennes Frøya - bilder har i
flere måneder vært å se på Manhattan , New York. I februar skal utstillingen videre til Washington.

KUNSTNERE SOM FRØYA - AMBASSADØRER
Kunstnerne uttrykker i hovedsak stor begeistring over oppholdet. Blogginnleggene
på https://sulakunst.wordpress.com/2016/08/ leses av kunstnere fra hele verden. Bildene de poster i
sosi ale media fra oppholdet er fantastisk reklame for øysamfunnet. Kunstnerne blir Frøyas
ambassadører og når ut til et segment turister vi ellers ikke ville ha nådd.

Utstillinger og arrangement kunstnerne holder i andre byer og land, inspirert av oppholdet på Sula,
setter Frøya og øyrekka på verdenskartet og viser at vi har mer å by på enn fin natur og fisketurisme.
Vi kan nevne Maud Gironnay fra Frankrike, som stilte ut Sula - arbeid i
Paris. http://opplevsula.no/tag/artist - in - residence/

Patricia de Heredia, fra Portugal, som i september åpnet utstilling inspirert av Sula i New
York. http://www.hitra -
froy a.no/kultur/article11359580.ece https://www.facebook.com/patriciadeherediaartist/

I juli 2016 laget også den prisbelønnede og anerkjente russiske kunstergruppa Chto delat (Hv a skal
man gjøre?) som har medlemmer fra flere steder i Russland, Tyskland og Frankrike, en film fra Sula.
Det er en såkalt faction - en blanding av fiksjon og dokumentar - hvor viktige elementer fra Sula
historie ble filmatisert. En rekke sulværinger ble intervjuet. Frøyas sokneprest ble også intervjuet og
filmet. Trolig blir det premiere på filmen våren 2017.

Chto delats tidligere filmer har vært gjengangere på festivaler og kan også ses på
youtube. https://chtodelat.org/category/b8 - films/v_1/perestroika - songspiel/

Her er gruppas egne bilder på facebook fra Sula - oppholdet:



https://www.facebook.com/PerpetualMobile.org/photos/?tab=album&album_id=122944165374200
5 
	 
https://www.facebook.com/146230945427392/photos/ms.c.eJxFjcERwCAMwzbqYZOQeP~;F2oYjfH
WSDRqY0qRnwvTgB~_JIF8EVB8A~_I8S8YBs4gF4GOqGJbp52wEQldsEoI3p0qoy5GuQ2xgG2yqAu~_G9
TnXgWuLcelaBf1n4ZncSoJPgCDKw2uQ~-~-
.bps.a.1241288992588243.1073741835.146230945427392/1241289932588149/?type=3&theater 
	
Så	langt	det	er	praktisk	mulig,	har	kunstnerne	holdt	en	presentasjon	av	sitt	arbeid	på	Coop’en,	hvor	
lokalbefolkning	og	feriefolk	får	oppleve	kunstneriske	uttrykk	de	ellers	måtte	reise	til	en	storby	for	å	få	
del	i. 
	 
Presentasjoner	i	artikler	til	lokalavisene	og	på	Facebook	er	også	med	på	å	gjøre	kunstnerne	og	deres	
arbeid	kjent.	Stiftelsens	medlemmer	prøver	også	å	knytte	bånd	mellom	kunstnerne	og	
lokalbefolkningen,	og	både	fastboende	og	feriefolk	opplever	det	som	spennende	og	interessant	å	
møte	«annerledes»	mennesker	fra	hele	verden.	De	fleste	ønsker	å	bidra	til	at	kunstnerne	får	gode	
minner	fra	Sula,	og	stiller	opp,	enten	det	er	for	å	synge,	bli	filmet,	tegnet	eller	fotografert. 
	 
Vi	mener	at	gjestekunstnerordningen	er	viktig	og	betydningsfull	for	både	Sula	og	Frøya. 
	 
I	2014	bevilget	Frøya	kommune	100	000	kroner	over	to	år	til	Stiftelsen	Sula	Fyr	for	å	dekke	
kostnadene	ved	overnatting	i	Fyrvokterboligen	på	Sula.	Stiftelsen	Sula	Fyr	jobber	med	vedlikehold	og	
restaurering	av	Fyrvokterboligen.	Boligen,	Statsnaustet	og	uteområdet	er	i	seg	selv	en	
turistattraksjon	både	for	øya	og	kommunen.		Inntektene	fra	gjestekunstordningen	er	et	bidrag	til	
dette	arbeidet. 
	 
Vi	søker	om	en	ny	toårsperiode. 
	 
BUDSJETT	PER	ÅR 
Mottakelse	og	guiding	av	kunstnere,	tilrettelegging,	oversettelse/tolking,	introduksjon	av	besøkende	
kunstnere	til	lokalbefolkningen,	artikkel	-	og	presentasjonsskriving:		
20	000	kroner. 
	 
Overnatting,	en	person	i	dobbeltværelse:	730	kroner	pr.	natt.	25	gjestedøgn	(fem	kunstnere	à	fem	
netter):		
18	250	kroner. 
	 
Overnatting,	tolv	personer	i	fem	netter,	hele	boligen:		
24250	kroner. 
	 
Totalt:	62500	kr. 
	 
Det	er	LKV	som	styrer	hvem,	og	hvor	lenge	kunstnerne	skal	være	her.	Hvor	mange	kunstnere	som	kan	
benytte	ordningen	er	avhengig	av	hvor	lenge	hver	enkelt	ønsker	å	være	på	Sula,	om	flere	kommer	
sammen	og	kan	dele	rom	etc.	
 
Vi	kan	legge	til	at	kunstnerne	får	rabatt	på	overnatting. 
	 
FORPLIKTELSER,	STIFTELSEN	SULA	FYR: 
	 
-	Sørge	for	at	det	er	klart	i	Fyrvokterboligen	til	at	kunstnerne	kan	bo	der. 



-	Hente	på	kaia,	vise	vei,	fortelle	om	Sula,	gi	praktisk	informasjon,	hjelpe	til	med	praktiske	ting,	om	
nødvendig. 
-	Introdusere	til	lokalbefolkning	og	bistå	under	arbeid,	om	ønskelig. 
-	Arrangere	presentasjon	på	butikken,	galleri	etc,	om	ønskelig. 
-	Presentere	kunstneren	i	artikkel	til	lokalavisa,	samt	i	sosiale	media.	
	
Vi	håper	med	dette	at	vårt	arbeid	blir	videreført	for	to	nye	år. 
	 
Vennlig	hilsen	
 
Ola	Flyum,		
Leder,	Stiftelsen	Sula	fyr 
Sula,	10.	Januar,	2017 
	



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 17/1305    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG 

ORGANISASJONER 2017  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Formannskapet fordeler drift- og aktivitetstilskudd til lag og organisasjoner med kr 300 000 for 2017 

som følger: 

 (Kr. 219 000 går til barn og unge innenfor idretten, disse midlene fordeles av Frøya Idrettsråd). 

Drifts og aktivitetstilskudd 2017 

Søker Type lag Tilskudd 

Klubben Grendalag 
 

6000 

Bogøy Velforening 
 

6000 

Sørburøy vel 
 

4500 

Stølan kretslag 
 

6000 

Valen grendalag 
 

6000 

Sauøy velforening 
 

6000 

Sula grendalag 
 

6000 

Lyngblomst grendalag 
 

6000 

Mausund grendalag 
 

6000 

Nesset grendalag 
 

6000 

Skjønhals kretslag 
 

6000 

Dyrøy grendalag 
 

6000 

Sørburøy skolekorps 
 

4500 

Frøya Teaterlag 
 

4500 

Frøya seniordans 
 

500 

Mausund seniordans 
 

500 

Frøyværingen 
 

500 

Frøya LHL 
 

0 

Frøya revmatikerforening 
 

0 

Frøya øyråd 
 

0 

Trøndelag kysthistoriske museum 
 

0 

Mausund IL 
 

0 

Frøya IL 
 

0   



Frøya IGA 
 

0 

Frøya klatreklubb 
 

0 

Frøya og Hitra Taekwon-do 
 

0 

Nabeita IL 
 

0 

NMK Frøya 
 

0 

Frøya Sportsdykkelklubb 
 

0 

Frøya fotballklubb 
 

0 

  

81000 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Saksopplysninger:   
Tilskuddene er bekjentgjort gjennom pressen i tillegg til kommunenes hjemmeside. Tilskuddet er 

også bekjentgjort på Facebook, både på siden til kommunen, Frivilligsentralen og sidene til Frøya 

Idrettsråd. Frivilligsentralen og Frøya Idrettsråd har i tillegg sendt opplysninger på mail til lag og 

organisasjoner.  

Årets avsetning til dette formålet er på totalt kr 300 000, det er det samme som i 2016. Rådmannens 

forslag er at kr. 219 100 fordeles til idretten, dette er samme nivå som i 2016. 

Vurdering: 
I tråd med Frøya kommunes avtale med Frøya idrettsråd er det idretten selv gjennom idrettsrådet 

som fordeler midlene som går til barn og unge innenfor idrett og fysisk aktivitet. Her er det barn og 

unge i aldersgruppen 0 - 19 år som prioriteres. Dette er i tråd med signaler fra formannskapet som 

under behandling av Kvalitetsløft Frøya sa seg enig i at «barn og unge» samt «folkehelse» skulle 

prioriteres. 

Dette er de samme kriteriene som Norges Idrettsforbund bruker i tildelingssaker.  

Når det gjelder idrett og fysisk fostring er det med tilfredstillelse rådmannen mottar 

tilbakemeldinger om en kraftig økning både i aktivitet og antall aktive. Både basishallen, 

klatrehallen og fotballhallen har bidratt til et kraftig oppsving både i organisert og uorganisert fysisk 

aktivitet.  

Grendalagene rundt om på Frøya gjør en viktig jobb for lokalsamfunnene, men det er vanskelig å 

skille de ulike lagene i forhold til antall innbyggere. Det er ikke bare forskjell i størrelse, men også i 

aktivitet.  

Foreslåtte tilskudd til grendalagene er på samme nivå som i 2016. 

Rådmannen har også i år valgt ikke å tildele midler til rene interesseorganisasjoner som Frøya LHL 

(hjerte og lungesyke) og Frøya revmatikerforening, dette er i tråd med formannskapets vedtak i 

2016.  



Rådmannen mener heller ikke at Frøya Øyråd og Trøndelag kysthistoriske museum er 

organisasjoner det er naturlig å tildele midler til fra denne ordningen.   

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: D11 &01  

Arkivsaksnr.: 17/1469    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRØYA IL - SØKNAD OM ENDRING I LEIEAVTALEN AV GOLAN GRESSBANE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune godkjenner endringene Frøya IL ønsker når det gjelder leieavtalen. 

Rådmannen gis fullmakt til å underskrive revidert kontrakt. 

 

 

Vedlegg: 

-Saksfremlegg gammel avtale 

-Gammel avtale 

-Søknad om endring og forslag til ny avtale 

 

 

 

Saksopplysninger:   
I kommunestyrevedtak 16/3381 vedtok Frøya kommune å inngå en kontrakt med Frøya IL om 

langtidsleie av Golan. Det viser seg at banen trenger omfattende renovering og Frøya IL ønsker på 

den bakgrunn noen endringer i inngått kontrakt. 

Siden inngåelse av leieavtale har det nye styret i Frøya IL gjennomgått avtalen på bakgrunn av at 

kostnadene ved en renovering blir langt større enn tidligere antatt. Frøya IL frykter at laget 

investerer store summer og legger ned betydelig dugnad for så å risikere at kommunen sier opp 

avtalen med 12 måneders varsel.  

Rådmannen er fortsatt av den formening at Frøya IL sin interesse for å ruste opp banen er meget 

positiv, men ser at avtalen kan tolkes sånn at laget kan risikere å pådra seg store utgifter til 

renovering samt legge ned mye dugnad for så å få en oppsigelse like etter.  

Frøya IL mener de trenger en revidert avtale for å starte opp med planlagte renovering i nærmeste 

fremtid. 

Videre ønsker Frøya IL at det presiseres at laget har retten til å selge reklamer ved anlegget samt at 

laget stilles ansvarlig for eventuelle fremtidige skatter og avgifter begrenset til aktiviteten de driver 

på anlegget. 



Dette har aldri vært rådmannens intensjon at et frivillig lag skal ta økonomisk risiko ved å renovere 

en kommunal bane og anbefaler derfor at Frøya IL sitt reviderte utkast til ny avtale legges til grunn 

for leieforholdet. 

Rådmannen har vært i kontakt med leder for Frøya Idrettsråd som ikke ser behovet for ny 

behandling der da rådet allerede to ganger har sagt seg enig i at Frøya IL får inngå leieavtale om 

Golan. 

Frøya idrettslag har de siste tre årene disponert Golan (gressbanen på Sistranda) og som vederlag 

har de stått for dugnad og nødvendig utstyr på anlegget.  

Frøya IL er kommunens desidert største idrettslag både når det gjelder aktive og antall aktiviteter. 

Laget driver både med turning, fotball, håndball og basket, spesielt når det gjelder tilbud til barn og 

unge gjør de en betydelig innsats. 

 

Vurdering: 
Frøya kommune har i samråd med Frøya idrettsråd et ønske om å beholde Golan som fullskala 

fotballbane med naturgress. Frøya IL har de siste årene disponert banen og har gjort en 

kjempeinnsats for å holde den i orden. Golan har ikke fremstått så bra på mange år, men behovet 

for ny drenering og legging av ny gressmatte er udiskutabelt. 

At idrettslaget ønsker å benytte banen som sin hjemmearena er meget positivt og rådmannen 

finner det derfor ønskelig at Frøya IL inngår en langtidskontrakt om leie.  

At leietiden settes til 30 år er fordi laget da kan søke om spillemidler til renovering av banen, noe 

som har vist seg helt nødvendig. 

 I henvendelsen fra Frøya IL heter det at banen har fått større skader etter anleggsarbeidene i 

området og krever omfattende rehabilitering. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: D11 &52  

Arkivsaksnr.: 16/3381    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for kultur 

 

GOLAN - SØKNAD OM LANGTIDSLEIE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune ser positivt at Frøya IL ønsker å bruke samt vedlikeholde gressmatta på Sistranda. 

Frøya kommune og Frøya il inngår en leiekontrakt på 30 år forutsatt at anlegget stilles til disposisjon 

for barnehager, skoler og andre lag på Frøya. Frøya kommune leier ut banen vederlagsfritt mot at 

Frøya IL står for vedlikehold, merking og sikring. 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad om langtidsleie. 

 

Saksopplysninger:   
Frøya idrettslag har de siste tre årene disponert Golan (gressbanen på Sistranda) og som vederlag 

har de stått for dugnad og nødvendig utstyr på anlegget.  

Frøya IL har solgt sitt gamle anlegg på Hellesvik og har derfor ingen egen bane for tiden. De 

alternerer i dag mellom Golan og Frøya idrettspark. Laget ønsker å inngå en langtidskontrakt med 

kommunen på minimum 30 år. Begrunnelsen for ønsket lengde på kontrakten er at man da i ettertid 

kan søke om eventuell spillemidler i forhold til vedlikehold og andre tiltak som kan være 

spillemiddelberettigede. 

Frøya IL har nettopp inngått en leieavtale med Frøya Storhall AS om leie av klubblokaler og ønsker 

derfor å kunne disponere Golan som sin hjemmebane for å gi de aktive og andre medlemmer en 

følelse av tilhørighet.  

Frøya IL er kommunens desidert største idrettslag både når det gjelder aktive og antall aktiviteter. 

Laget driver både med turning, fotball, håndball og basket, spesielt når det gjelder tilbud til barn og 

unge gjør de en betydelig innsats. 

Tidligere eide laget flere anlegg. Hellesvik idrettsplass, Frøyahallen og Nesset trimhytte. Hellesvik er 

overtatt av Islanders American Car Club, Frøyahallen er i kommunalt eie og trimhytta er overtatt av 

Nesset grendalag. 

Vurdering: 



Frøya kommune har i samråd med Frøya idrettsråd et ønske om å beholde Golan som fullskala 

fotballbane med naturgress. Frøya IL har de siste årene disponert banen og har gjort en 

kjempeinnsats for å holde den i orden. Golan har ikke fremstått så bra på mange år. At idrettslaget 

ønsker å benytte banen som sin hjemmearena er meget positivt og rådmannen finner det derfor 

ønskelig at Frøya IL inngår en langtidskontrakt om leie. At leietiden settes til 30 år er fordi laget da 

kan søke om spillemidler om det skulle vise seg nødvendig med en rehabilitering av gressmatta. Det 

er drenering av banen som fremstår som det mest nødvendige tiltaket. 

Frøya kommune bidrar årlig med kr. 100 000 i tilskudd til Frøya Idrettspark der Nabeita og Frøya 

Fotballklubb er inn på eiersiden. Frøya kommune oppfordrer derfor at alle tre lagene samarbeider 

tett sånn at begge banene kan benyttes av alle barn og unge på Frøya. Dette har også Frøya 

idrettsråd uttalt seg om i møte 12.1.2017 «Alle lag stiller seg positive bak søknaden til Frøya IL. Alle 

lag presiserer at fotballagene må se på et tettere samarbeid lagene imellom for bruk av 

treningsarenaer, og samarbeid for øvrig. Fotballagene tar med seg denne diskusjonen videre». 

Forespørselen fra Frøya IL er drøftet i Frøya idrettsråd, i tråd med samarbeidsavtalene mellom Frøya 

kommune og idrettsrådet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



LEIEAVTALE 

Mellom 

Frøya kommune (kommunen)     org.nr 964 982 597 

og 

Frøya Idrettslag (FIL)       org.nr 981 247 884 

er det i forbindelse med langtidsleie av 

GOLAN GRESSBANE 

Inngått følgende avtale: 

1. Formål 

Formålet med leieforholdet er ivaretakelse og drift av eksisterende gressbane Golan ved 

siden av Frøya Storhall. Leieavtalen er inngått under forutsetning av at arealet tas i bruk til 

fritids- og idrettsrelatert aktivitet. 

 

2. Leieobjektet 

Leieavtalen gjelder bortleiet av del av kommunens eiendom gnr. 21 bnr. 82, Golan 

gressbane. Arealet er ved avtaleinngåelse regulert til friområde, anlegg for leik og sport. 

Arealet som leies bort er selve gressbanen og vises på vedlagte kartblad. 

 

Framleie av arealet, eller deler av dette, er ikke tillatt uten kommunens samtykke. 

Disponering (utleie) av arealet til idrettsformål er allikevel tillatt uten samtykke.  

 

Kommunen har ikke ansvar for ulemper som støv, støy, trafikk, lukt eller forurensning av 

noen art. Arealet leies ellers ut som det fremstår ved tidspunkt for undertegning av avtalen. 

 

 

3. Leietid og avvikling av leieforholdet 

Leietiden er 30 år og regnes fra 1.4.2016 til 31.3.2046. Leieavtalen kan sies opp av begge 

parter, etter utløpet av leietiden gjelder avtalen fortsatt inntil den blir sakt opp av en av 

partene. 

 

For opphør av avtalen gjelder at partene har 12 måneders gjensidig oppsigelsestid. 

 

Ved opphør av leieforholdet plikter leietaker å tilbakelevere eiendommen, uten å kunne 

kreve dekning av utgifter til investering, istandsetting, drift og vedlikehold. 

 

4. Leieavgift 

Arealet leies vederlagsfritt mot at leietaker bekoster og besørger all drift og vedlikehold av 

arealet. 

 

Utleier forutsetter at andre idrettslag i kommunen får leie banen til treninger vederlagsfritt, 

det samme gjelder grunnskoler og barnehager i skoletiden. 

 

Utleie til eksterne brukere samkjøres med øvrige idrettsanlegg i kommunen, også når det 



gjelder prissetting. 

 

 

5. Leietakers plikter og rettigheter 

Leietaker inngår egen driftsavtale med Frøya storhall AS. 

 

Leietaker må selv bekoste og utføre de grunnundersøkelser og eventuelle sikringstiltak som 

leietakers utnyttelse av arealet nødvendiggjør. 

 

Leietaker forplikter seg ellers til å holde arealet som leies i ryddig og forskriftsmessig stand. 

Dette gjelder også nødvendig bruk av arealer i tilknytning av arealet som leies, eventuelle 

parkeringsplasser og adkomst. 

 

Leietaker må rette seg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser/retningslinjer med 

hensyn til eventuelt nødvendig vann, avløp og renovasjon og bruk av adkomst til 

eiendommen for øvrig. 

 

Leietaker forplikter seg til å betale alle skatter og avgifter som eventuell faller på området. 

 

Leietaker kan om ønskelig selge reklameplass på og rundt banearealet. 

 

6. Tolking og gjennomføring av avtalen 

Dersom det skulle oppstå tvist mellom partene i forbindelse med forståelsen eller 

gjennomføring av avtalen, skal dette så langt som mulig søkes løst ved minnelige 

forhandlinger. Dersom partene ikke blir enig skal tvisten bringes inn for ordinære domstoler. 

 

Kommunens kontaktperson i forhold til leieforholdet er Virksomhetsleder for kultur og 

næring, idrettslagets kontaktperson er lagets leder. 

 

 

Frøya den         Frøya den 

 

Rådmann         Frøya IL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1493    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1492    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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