
FRØYA KOMMUNE 
FORMANNSKAPET Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 
Kommunestyresalen,  
Frøya herredshus 

 
30.09.2014 

 
09.00 

 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  
Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 
 
Kl. 09.00 Møte i Administrasjonsutvalget, utsatt 16.09.14. Når det gjelder sakspapirer 

vises det til utsending i forkant av møte 16.09.14. Det sendes derfor ikke ut egen 
innkalling nå da det ikke er kommet til flere saker.  

 
  Formannskapet settes etter møte i Administrasjonsutvalget. 
 
Kl. 10.00 Orientering/drøfting helhetlig idrettspark. 
  Prosjektgruppen og Frøya ungdomsråd inviteres. 
 
  Orientering årets TV-Aksjon v/Britt Ohrø.  
 
 

Sakliste: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold  

161/14 14/1206   
 PROTOKOLL FRA MØTE 16.09.14  

 
162/14 13/784   
 STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV TRØNDERSK MATFESTIVAL  

 
163/14 14/1198   
 NOMINERING TIL NORGES VELS GRUNDERPRIS 2015  

 
164/14 14/989   
 SØKNAD OM BIDRAG TIL TV-AKSJONEN 2014 - KIRKENS NØ DHJELP  

 
165/14 14/1207   
 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 
166/14 14/1208   
 RÅDMANNENS ORIENTERING  

 
 
 
 
Sistranda, 26.09.14 
 

 Berit Flåmo  
 Ordfører 

 Janne Andersen 
 Sekretær 
 
  



Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 
 
Frøya herredshus, www.froya.kommune.no. 
 
Melding til medlemmene: 
 
Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk 
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Saknr: 161/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
30.09.2014 

Arkivsaksnr: 
14/1206 

Sak nr: 
161/14 

Saksbehandler: 
Janne Andersen 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
161/14 Formannskapet 30.09.2014 
 
 
PROTOKOLL FRA MØTE 16.09.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 16.09.14 godkjennes som framlagt.  
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 16.09.14 
 



Saknr: 162/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
30.09.2014 

Arkivsaksnr: 
13/784 

Sak nr: 
162/14 

Saksbehandler: 
Martin Østtveit-Moe 

Arkivkode: 
223  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
162/14 Formannskapet 30.09.2014 
 
 
STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV TRØNDERSK MATFESTIVAL  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Frøya kommune velger å ikke gi støtte til deltakelse på Trøndersk Matfestival for 2014. 
2. Frøya kommune setter av 50 000 kroner som jobbes inn i budsjettplan for budsjettet 2015 som skal 

brukes på deltakelse på Trøndersk Matfestival. Trøndersk Kystkompetanse må da presentere en 
prosjektplan i forkant som administrasjonen vurderer som grunnlag for å gi støtte. 

 
Vedlegg: 
 
Prosjektplan for Trøndersk Matfestival 2014, mottatt 12.8.2014 
 
Saksopplysninger:   
 
I 2013 gjennomførte Trøndersk Kystkompetanse (TKK) en stor felles stand på Trøndersk Matfestival. Dette 
skjedde etter ett initativ på Hitra fra kommune og næringsliv. Både Hitra og Frøya kommune bidro med 
økonomisk støtte til gjennomføringen. Det ble søkt om støtte på 120 000 kroner fra hver kommune, men de ble 
til slutt innvilget støtte på 75 000 kroner fra hver kommune. Frøya kommune støttet gjennomføringen i 2013 
med midler fra det kommunale næringsfondet. 
 
I 2014 har TKK nok en gang gjennomført en stor felles stand på Trøndersk Matfestival hvor de har profilert 
næringslivet på Frøya og Hitra og de to kommunene. Deltakelsen foregikk i tidsrommet 31. juli til 2. august. I 
etterkant av Trøndersk Matfestival har TKK sendt kommunen en prosjektplan med en forespørsel om å bidra 
økonomisk med 75 000 kroner. Totalrammen for budsjettet er 749 000,-. 
 
Prosjektet består av: 

- Få til bred deltakelse fra foretak på Frøya og Hitra. 
- Samle deltakere på et felles område (telt) for å utgjøre en samlet enhet. 
- Definere og utvikle fokusområder for gjennomføringen. 
- Gjennomføre deltakelse på en god måte. 

 
TKK fungerte som organisator som samordner deltakelse og er linken mellom øyregionen og arrangør Oi! 
Trøndersk Mat og Drikke. De har også engasjert inn lokal ungdom som arbeidere og har etablert et samarbeid 
med Havfruen restaurant. TKK har en samarbeidsavtale med Restaurant Havfruen v/Herbert Klein om drift av 
sjømatrestauranten. TKK har vært prosjektansvarlig og N. Karlsen har vært prosjektleder. I tillegg har 
representanter fra Salmar, Lerøy og Marine Harvest vært prosjektdeltakere. Samtidig har flere andre 
representanter fra offentlig og privat sektor deltatt. 
 
Fokusområdene har vært: 

- Omdømmbygging, bla. ved barneaktiviteter 
- Sjømatrestaurant, med meny fra øyregionen 
- Stands, med salg av varer 
- Smaksprøvestand 
- Deltakelse fra Hitra og Frøya videregående skole 
- Kurs: råmarinering av laks 



Saknr: 162/14 

- Kokkelering ved ordførere 
- Utstillermiddag 
- Festivalmiddag 

 
Standen var plassert sentral på torget i Trondheim og omfattet kanskje så mye som 1/3 av hele torget.  
 
Økonomi: 
 

Budsjett:   

Deltakergebyr  25 000 

Leie telt/område  180 000 

Leie av gjerder  5 000 

Leie av benker/bord  5 500 

Kostnader barneaktiviteter 50 000 

Capser  30 000 

Lønn skoleelever  30 000 

Prosjektledelse  50 000 

 Forberedende arbeid 150 000 

 Gjennomføring 56 000 

Annen profilering  - 

Profilering arbeidsklær  30 000 

Stand smaksprøver  10 000 

Strøm, vann og avløp  20 000 

Trykk meny++  10 000 

Hotell deltakere  50 000 

Mat/aktiviteter elever fre/lør kveld 23 000 

Råvarer  50 000 

Diverse  4 500 

Sum  749 000 

   

Finansiering:   

Salmar  150 000 

Marine Harvest  150 000 

Lerøy Midt  150 000 

HitraMat  20 000 

Ervik Laks & Ørret  20 000 

Seashell  20 000 

Frøya kommune  75 000 

Hitra kommune  75 000 

Dalpro  10 500 

Hitra Laks  10 500 

Hitra Gårdsmat  10 500 

Kyst Norge  7 500 

Oi! Trøndersk Mat og drikke 50 000 

Sum:   749 000 
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Vurdering:  
 
Rådmann er positiv til at TKK gjennomfører en felles stand for å profilere øyregionen og de mattilbudene som vi 
har å by på. Dette er flott markedsføring og det er flott at TKK tar på seg dette ansvaret. Frøya og Hitra fikk mye 
oppmerksomhet og standen var umulig å ikke få øye på for besøkende på matfestivalen.  
 
TKK var i kontakt med administrasjonen, ved næringsrådgiver, i vår angående det å bidra med økonomisk støtte 
til gjennomføringen. Etter å ha sondert internt i kommunen var tilbakemeldingen at dette er et flott tiltak som vi 
er positive til, men at prislappen i fjor var veldig høy og ville være for høy for i år. Rådmann ba derfor om å få 
vite hva som var omfanget av deltakelsen og hvor mye det var ønskelig at kommunen bidrar med før vi sa ja. 
Frøya kommune mottok ikke en slik oversikt/prosjektplan før i etterkant av deltakelsen på matfestivalen og 
beløpet TKK ber om er det samme som de fikk i fjor, 75 000,-. Hitra kommune har signalisert at de ønsker å 
støtte deltakelsen, men med et mindre beløp enn det det søkes om. Hvis dette er avklart ved politisk behandling, 
kan det orienteres om. Hitra kommune har ikke gjort et vedtak ennå, men ser det som fordelaktig at begge 
kommunene gir like mye. 
 
Rådmannen er som sagt positiv til deltakelsen på Trøndersk Matfestival, men utfordringen er hvor pengene skal 
tas fra. Det er ikke satt av midler til dette for budsjettet 2014. Det passer heller ikke å bruke midler fra 
næringsfondet, med bakgrunn i retningslinjene for næringsfondet. Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede 
er gjennomført, normalt heller ikke dersom de er påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og 
utløsende faktor for gjennomføring av tiltak. Næringsfondmidlene skal heller ikke brukes til drift. Dette er andre 
gang deltakelse på Trøndersk Matfestival gjennomføres og det ser ut til å bli et fast arrangement i regi av TKK. 
Det er derimot mulig å bruke av de reservert tilleggsbevilgningene og rådmannen overlater til formannskapet å 
vurdere dette. Samtidig anbefaler rådmannen at det settes av 50 000,- i budsjettet for 2015 til en slik deltakelse 
neste år, og at det gjøres en vurdering på bakgrunn av neste års prosjektplan fra TKK om kommunen skal bidra. 
Deltakelse på Trøndersk Matfestival er en flott arena for å markedsføre øyregioenen og hva vi har å by på. Det 
er viktig at Frøya kommune støtter opp om et slikt prosjekt. Rådmannen har vurdert støtten til 50 000 kroner på 
bakgrunn av at støtten på 75 000 kroner i fjor ble sett på som vel høyt. Samtidig er ikke beløpet foreslått enda 
lavere fordi rådmannen innser at slike arrangement er dyre å gjennomføre.  
 
 
 



Saknr: 163/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
30.09.2014 

Arkivsaksnr: 
14/1198 

Sak nr: 
163/14 

Saksbehandler: 
Martin Østtveit-Moe 

Arkivkode: 
077  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
163/14 Formannskapet 30.09.2014 
 
 
NOMINERING TIL NORGES VELS GRUNDERPRIS 2015  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet nominerer:………………………………… 
 
Begrunnelse:…………………………………. 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra Norges vel om Norges Vels Gründerpris 2015, mottatt 15.09.2014 
Skjema for nominering av kandidat, lastet ned 23.09.2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune, ved næringsrådgiver, mottok 15.09.2014 brev fra Norges Vel hvor de spør om vi har en god 
kandiat i vår kommune til Norges Vels Gründerspris 2015. Prisen tildeles personer som har gjort en spesiell 
innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Gjennom denne prisen ønsker Norges Vel å premier og 
oppmuntre gründere for deres innsats. Alle kan sende inn forslag på kandidater fra hele landet og fristen for 
2015 er 14. november 2014. 
 
Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og har ført til utvikling i 
lokalsamfunnet. Innsatsen skal også kunne stå som et mønster for annen nyskaping. 
 
Norges Vel trekker frem noen eksempler på hva som kan fortjene heder gjennom Gründerprisen: 

- Hente frem og ivareta lokale mat- eller kulturtradisjoner 
- Verdiskapning for lokalmatprodusenter 
- Bruk av lokale råvarer og ressurser på en ny måte 
- Produktutvikling eller nye produkter i andres eller egen bedrift 
- Fornybar energi og andre miljøtiltak 
- Innsats som har bidratt til å skape arbeidsplasser 

 
Norges Vels Gründerpris gis i form av en sølvmedalje.  
 
Vurdering:  
 
Reidar Almås skal en gang ha sagt at Frøya er velsignet med patriotiske kapitalister. På Frøya er det mange 
gründere og mange som har gjort det bra som gründer. Frøya kommune har nå en mulighet til å nominere 
kandidater til en pris. Det er mange potensielle kandidater på Frøya og rådmannen mener våre gründere godt kan 
fremheves enda mer for å vise at vi setter pris på lokale gründere som tar risiko og er med og lager 
arbeidsplasser og videreutvikler lokalsamfunnet vårt. Rådmannen ber derfor formannskapet diskutere om de 
ønsker å nominere en kadidat. I en nominering skal det stå navn på kandidat, to personer som forslagsstiller og 
en begrunnelse. Den kan være kort. 
 



Saknr: 164/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
30.09.2014 

Arkivsaksnr: 
14/989 

Sak nr: 
164/14 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
X03  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
164/14 Formannskapet 30.09.2014 
 
 
SØKNAD OM BIDRAG TIL TV-AKSJONEN 2014 - KIRKENS NØD HJELP  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune bevilger 17.000,- til TV-aksjonen 2014: Kirkens Nødhjelp 
 
Dekning av beløpet oppnås ved følgende budsjettjustrering: 

- Post 14701.1000.100, tilskudd til private organisasjoner økes med kr 17.000,- 
- Post 14901.1100.120, reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med  

kr 17.000,- 
 
Vedlegg: 
 
Forespørsel om bidrag. 
 
Saksopplysninger:  
  
Tv-aksjonen fyller 40 år i år, og årets tv-aksjon er tildelt Kirkens Nødhjelp. 
Aksjonsdagen er søndag 19. oktober. 
 
Kirkens Nødhjelp skriver i sitt brev til kommunen at midlene fra årets aksjon: 
«Går til arbeidet med å skaffe varig rent vann til over en million mennesker i åtte land. 
Tilgang til rent vann, tilfredstillende sanitære forhold og kunnskap om hygiene er grunnleggende forutsetniger 
for at enkeltmennesker kan ha et godt, verdig liv og for samfunnsutvikling» Årets aksjon heter derfor «Vann 
forandrer alt» 
 
Vi har godt innarbeidede rutiner rundt arbeidet med å få bøssebærere, pakke materiell og bøsser og få de ut til 
grendene, og sist, men ikke minst mottak av bøssebærere og opptelling i banken på selve akjsonsdagen. 
 
Vurdering: 
 
Rådmann anbefaler å gjøre det samme som i fjor. Reserverte tilleggsbevillinger blir redusert med 17.000,- og da 
gjenstår 283000,- 
 
 



Saknr: 165/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
30.09.2014 

Arkivsaksnr: 
14/1207 

Sak nr: 
165/14 

Saksbehandler: 
Janne Andersen 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
165/14 Formannskapet 30.09.2014 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
30.09.2014 

Arkivsaksnr: 
14/1208 

Sak nr: 
166/14 

Saksbehandler: 
Janne Andersen 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
166/14 Formannskapet 30.09.2014 
 
 
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/1206    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
PROTOKOLL FRA MØTE 16.09.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 16.09.14 godkjennes som framlagt.  
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 16.09.14 
 
 
 
 





















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Martin Østtveit-Moe Arkiv:  223  
Arkivsaksnr.:  13/784    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
Formannskapet 
 
 
STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV TRØNDERSK MATFESTIVAL  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune velger å ikke gi støtte til deltakelse på Trøndersk Matfestival for 
2014. 

2. Frøya kommune setter av 50 000 kroner som jobbes inn i budsjettplan for budsjettet 
2015 som skal brukes på deltakelse på Trøndersk Matfestival. Trøndersk 
Kystkompetanse må da presentere en prosjektplan i forkant som administrasjonen 
vurderer som grunnlag for å gi støtte. 

 
 
Vedlegg: 
 
Prosjektplan for Trøndersk Matfestival 2014, mottatt 12.8.2014 
 
Saksopplysninger:   
 
I 2013 gjennomførte Trøndersk Kystkompetanse (TKK) en stor felles stand på Trøndersk 
Matfestival. Dette skjedde etter ett initativ på Hitra fra kommune og næringsliv. Både Hitra 
og Frøya kommune bidro med økonomisk støtte til gjennomføringen. Det ble søkt om støtte 
på 120 000 kroner fra hver kommune, men de ble til slutt innvilget støtte på 75 000 kroner 
fra hver kommune. Frøya kommune støttet gjennomføringen i 2013 med midler fra det 
kommunale næringsfondet. 
 
I 2014 har TKK nok en gang gjennomført en stor felles stand på Trøndersk Matfestival hvor 
de har profilert næringslivet på Frøya og Hitra og de to kommunene. Deltakelsen foregikk i 
tidsrommet 31. juli til 2. august. I etterkant av Trøndersk Matfestival har TKK sendt 
kommunen en prosjektplan med en forespørsel om å bidra økonomisk med 75 000 kroner. 
Totalrammen for budsjettet er 749 000,-. 
 
 
Prosjektet består av: 

- Få til bred deltakelse fra foretak på Frøya og Hitra. 
- Samle deltakere på et felles område (telt) for å utgjøre en samlet enhet. 



- Definere og utvikle fokusområder for gjennomføringen. 
- Gjennomføre deltakelse på en god måte. 

 
TKK fungerte som organisator som samordner deltakelse og er linken mellom øyregionen og 
arrangør Oi! Trøndersk Mat og Drikke. De har også engasjert inn lokal ungdom som 
arbeidere og har etablert et samarbeid med Havfruen restaurant. TKK har en 
samarbeidsavtale med Restaurant Havfruen v/Herbert Klein om drift av sjømatrestauranten. 
TKK har vært prosjektansvarlig og N. Karlsen har vært prosjektleder. I tillegg har 
representanter fra Salmar, Lerøy og Marine Harvest vært prosjektdeltakere. Samtidig har 
flere andre representanter fra offentlig og privat sektor deltatt. 
 
Fokusområdene har vært: 

- Omdømmbygging, bla. ved barneaktiviteter 
- Sjømatrestaurant, med meny fra øyregionen 
- Stands, med salg av varer 
- Smaksprøvestand 
- Deltakelse fra Hitra og Frøya videregående skole 
- Kurs: råmarinering av laks 
- Kokkelering ved ordførere 
- Utstillermiddag 
- Festivalmiddag 

 
Standen var plassert sentral på torget i Trondheim og omfattet kanskje så mye som 1/3 av 
hele torget.  
 
Økonomi: 
 
Budsjett:   
Deltakergebyr  25 000 
Leie telt/område  180 000 
Leie av gjerder  5 000 
Leie av benker/bord  5 500 
Kostnader barneaktiviteter 50 000 
Capser  30 000 
Lønn skoleelever  30 000 
Prosjektledelse  50 000 
 Forberedende arbeid 150 000 
 Gjennomføring 56 000 
Annen profilering  - 
Profilering arbeidsklær  30 000 
Stand smaksprøver  10 000 
Strøm, vann og avløp  20 000 
Trykk meny++  10 000 
Hotell deltakere  50 000 
Mat/aktiviteter elever fre/lør kveld 23 000 
Råvarer  50 000 
Diverse  4 500 



Sum  749 000 
   
Finansiering:   
Salmar  150 000 
Marine Harvest  150 000 
Lerøy Midt  150 000 
HitraMat  20 000 
Ervik Laks & Ørret  20 000 
Seashell  20 000 
Frøya kommune  75 000 
Hitra kommune  75 000 
Dalpro  10 500 
Hitra Laks  10 500 
Hitra Gårdsmat  10 500 
Kyst Norge  7 500 
Oi! Trøndersk Mat og drikke 50 000 
Sum:   749 000 
 
 
Vurdering:  
 
Rådmann er positiv til at TKK gjennomfører en felles stand for å profilere øyregionen og de 
mattilbudene som vi har å by på. Dette er flott markedsføring og det er flott at TKK tar på 
seg dette ansvaret. Frøya og Hitra fikk mye oppmerksomhet og standen var umulig å ikke få 
øye på for besøkende på matfestivalen.  
 
TKK var i kontakt med administrasjonen, ved næringsrådgiver, i vår angående det å bidra 
med økonomisk støtte til gjennomføringen. Etter å ha sondert internt i kommunen var 
tilbakemeldingen at dette er et flott tiltak som vi er positive til, men at prislappen i fjor var 
veldig høy og ville være for høy for i år. Rådmann ba derfor om å få vite hva som var 
omfanget av deltakelsen og hvor mye det var ønskelig at kommunen bidrar med før vi sa ja. 
Frøya kommune mottok ikke en slik oversikt/prosjektplan før i etterkant av deltakelsen på 
matfestivalen og beløpet TKK ber om er det samme som de fikk i fjor, 75 000,-. Hitra 
kommune har signalisert at de ønsker å støtte deltakelsen, men med et mindre beløp enn det 
det søkes om. Hvis dette er avklart ved politisk behandling, kan det orienteres om. Hitra 
kommune har ikke gjort et vedtak ennå, men ser det som fordelaktig at begge kommunene 
gir like mye. 
 
Rådmannen er som sagt positiv til deltakelsen på Trøndersk Matfestival, men utfordringen er 
hvor pengene skal tas fra. Det er ikke satt av midler til dette for budsjettet 2014. Det passer 
heller ikke å bruke midler fra næringsfondet, med bakgrunn i retningslinjene for 
næringsfondet. Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller 
ikke dersom de er påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende faktor 
for gjennomføring av tiltak. Næringsfondmidlene skal heller ikke brukes til drift. Dette er 
andre gang deltakelse på Trøndersk Matfestival gjennomføres og det ser ut til å bli et fast 
arrangement i regi av TKK. Det er derimot mulig å bruke av de reservert 
tilleggsbevilgningene og rådmannen overlater til formannskapet å vurdere dette. Samtidig 



anbefaler rådmannen at det settes av 50 000,- i budsjettet for 2015 til en slik deltakelse neste 
år, og at det gjøres en vurdering på bakgrunn av neste års prosjektplan fra TKK om 
kommunen skal bidra. Deltakelse på Trøndersk Matfestival er en flott arena for å 
markedsføre øyregioenen og hva vi har å by på. Det er viktig at Frøya kommune støtter opp 
om et slikt prosjekt. Rådmannen har vurdert støtten til 50 000 kroner på bakgrunn av at 
støtten på 75 000 kroner i fjor ble sett på som vel høyt. Samtidig er ikke beløpet foreslått 
enda lavere fordi rådmannen innser at slike arrangement er dyre å gjennomføre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Martin Østtveit-Moe Arkiv:  077  
Arkivsaksnr.:  14/1198    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
GRUNDERPRIS 2015 NOMINERING TIL NORGES VELS GRÜNDERPRIS 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet nominerer: 
 
Begrunnelse: 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra Norges vel om Norges Vels Gründerpris 2015, mottatt 15.09.2014 
Skjema for nominering av kandidat, lastet ned 23.09.2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune, ved næringsrådgiver, mottok 15.09.2014 brev fra Norges Vel hvor de spør 
om vi har en god kandiat i vår kommune til Norges Vels Gründerspris 2015. Prisen tildeles 
personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. 
Gjennom denne prisen ønsker Norges Vel å premier og oppmuntre gründere for deres 
innsats. Alle kan sende inn forslag på kandidater fra hele landet og fristen for 2015 er 14. 
november 2014. 
 
Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og har ført til 
utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal også kunne stå som et mønster for annen 
nyskaping. 
 
Norges Vel trekker frem noen eksempler på hva som kan fortjene heder gjennom 
Gründerprisen: 

- Hente frem og ivareta lokale mat- eller kulturtradisjoner 
- Verdiskapning for lokalmatprodusenter 
- Bruk av lokale råvarer og ressurser på en ny måte 
- Produktutvikling eller nye produkter i andres eller egen bedrift 
- Fornybar energi og andre miljøtiltak 
- Innsats som har bidratt til å skape arbeidsplasser 

 
Norges Vels Gründerpris gis i form av en sølvmedalje.  



 
Vurdering:  
 
Reidar Almås skal en gang ha sagt at Frøya er velsignet med patriotiske kapitalister. På Frøya 
er det mange gründere og mange som har gjort det bra som gründer. Frøya kommune har nå 
en mulighet til å nominere kandidater til en pris. Det er mange potensielle kandidater på 
Frøya og rådmannen mener våre gründere godt kan fremheves enda mer for å vise at vi setter 
pris på lokale gründere som tar risiko og er med og lager arbeidsplasser og videreutvikler 
lokalsamfunnet vårt. Rådmannen ber derfor formannskapet diskutere om de ønsker å 
nominere en kadidat. I en nominering skal det stå navn på kandidat, to personer som 
forslagsstiller og en begrunnelse. Den kan være kort. 
 
 
 
 









 

Norges Vel, Postboks 115, N-2026 Skjetten, Tel.: + 47 64 83 20 00, Faks: + 47 64 83 20 01,  

e-post: norgesvel@norgesvel.no, www.norgesvel.no 

 

 
Norges Vels Gründerpris 
 
Forslag til kandidat for tildeling av Norges Vels Gründerpris  

Norges Vels Gründerpris er etablert for å oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Prisen gis 

i form av en sølvmedalje. Den tildeles personer som har gjort en innsats i eget 

lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige 

lokalsamfunn. 

 

Verdig innsats kan være verdiskaping gjennom bruk av lokale råvarer og ressurser på nye 

måter, utvikling av nye/eksisterende produkter i andres eller egen bedrift, fornybar energi 

eller andre miljøtiltak, gjerne innsats som har bidratt til å skape arbeidsplasser. 

Les mer om kriterier i statuttene. 

 

 

Forslagsstiller:  

Postadresse:  

E-post:  

Telefon:  

 

Kandidat:  

Fødselsdato:  

Postadresse:  

 

Fyll ut opplysninger og begrunnelse. Opplysningene må kunne etterprøves. 

Forslaget må signeres av minst to personer.  

Sendes til: Norges Vel v/ Eli Aaserud Heiberg, Postboks 115, 2026 Skjetten 
eller: eli.aaserud.heiberg@norgesvel.no 

  

 
 
 
 

  

Sted og dato 

 
 
 

 

  

   

Signatur  Signatur 
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e-post: norgesvel@norgesvel.no, www.norgesvel.no 

 

 

 

Kandidat til Norges Vels Gründerpris 

Vi ønsker at    

tildeles Norges Vels Gründerpris med følgende begrunnelse: 
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Gründerprisen Norges Vels Sølvmedalje  
Statutter for tildeling av Norges Vels Sølvmedalje  
Vedtatt i direksjonsmøte 10.02.09. 

 
I. Definisjoner 

 
1. Det Kongelige Selskap for Norges Vels Sølvmedalje er en erkjentlighets- og 

oppmuntringspremie. 

 
2. Sølvmedaljen tildeles av Direksjonen i Norges Vel, etter enstemmig vedtak. 

Direksjonen tolker statuttene med endelig virkning. 
 

3. Medaljen preges i sølv og følges av et diplom. Medalje og diplom blir 

mottakers eiendom. 
 

 
II. Krav for tildeling 
        

Mottakeren skal være en person som har gjort en spesiell innsats i eget 
lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.  

Innsatsen skal være framtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i 
lokalsamfunnet.  

Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping. 
 

 

III. Framgangsmåte ved tildeling 
 

1. Interne forslag: Direksjonen i Norges Vel kan på eget initiativ og på den måte 
de finner hensiktsmessig innhente forslag på kandidater. 
 

2. Eksterne forslag: Direksjonen kan også motta eksterne forslag på kandidater. 
Slike forslag må begrunnes i forhold til krav for tildeling. Opplysningene må 

kunne etterprøves, og forslaget skal være skrevet under av minst to 
personer. 

 

 
IV. Andre bestemmelser 

 
Tildelingen foretas ved en høytidelig anledning og gjerne i forbindelse med at 
innsatsen blir dokumentert. 

 
Sølvmedaljen kan ikke tildeles post mortem. 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:  X03 
Arkivsaksnr.:  14/989    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
SØKNAD OM BIDRAG TIL TV-AKSJONEN 2014 - KIRKENS NØD HJELP  
 
 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune bevilger 17.000,- til TV-aksjonen 2014: Kirkens Nødhjelp 
 
Dekning av beløpet oppnås ved følgende budsjettjustrering: 

- Post 14701.1000.100, tilskudd til private organisasjoner økes med kr 17.000,- 
- Post 14901.1100.120, reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med  

kr 17.000,- 
 
 
Vedlegg: 
 
Forespørsel om bidrag. 
 
Saksopplysninger:  
  
Tv-aksjonen fyller 40 år i år, og årets tv-aksjon er tildelt Kirkens Nødhjelp. 
Aksjonsdagen er søndag 19. oktober. 
 
Kirkens Nødhjelp skriver i sitt brev til kommunen at midlene fra årets aksjon: 
«Går til arbeidet med å skaffe varig rent vann til over en million mennesker i åtte land. 
Tilgang til rent vann, tilfredstillende sanitære forhold og kunnskap om hygiene er 
grunnleggende forutsetniger for at enkeltmennesker kan ha et godt, verdig liv og for 
samfunnsutvikling» Årets aksjon heter derfor «Vann forandrer alt» 
 
Vi har godt innarbeidede rutiner rundt arbeidet med å få bøssebærere, pakke materiell og 
bøsser og få de ut til grendene, og sist, men ikke minst mottak av bøssebærere og opptelling i 
banken på selve akjsonsdagen. 
 
 
 
Vurdering: 
Rådmann anbefaler å gjøre det samme som i fjor. Reserverte tilleggsbevillinger blir redusert 
med 17.000,- og da gjenstår 283000,- 



 
 
 
 
 





 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/1207    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/1208    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
RÅDMANNENS ORIENTERING  
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