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Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssakene 140/13 og 141/13 ble enstemmig godkjent. 

2. Svein Jarle Midtøy presenterte Frøya kultur og kompetansesenter. Gikk gjennom plantegninger og 

innhold.  Maciej  Karpinski  orienterte om framtidens drift og utstyr. 

3. Repr. Helge Borgen fikk innvilget permisjon fra kl. 15.15 før votering i sak 131/13. 

4. Repr. Elin A Wahlvåg og Gunn Heidi Hallaren fikk innvilget permisjon fra kl. 15.45 før behandling av 

sak 136/13. 

 

 

Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Olaf Reppe 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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128/13  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.13  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 28.11.13 godkjennes som framlagt med endringer. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 12.12.13: 

 

Ved gjennomgang av protokollen ble det påvist 2 feil i protokollen.  Feil i avstemmingen i sak 123/13 og feil i 

oversikten over representanter som møtte/ikke møtte. 

Dette rettes opp av politisk sekretariat. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 28.11.13 godkjennes som framlagt. 

 

  

129/13  

REFERATSAKER  

 

 

Vedtak: 

 

Referatet taes til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet taes til orientering. 

 

  

130/13  

BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM FOR 2014 - 2017  

 

 

Vedtak: 

 

Budsjettvedtak for 2014 

 

1.1 Rådmannens forslag til budsjett for 2014 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og 

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

som budsjett for 2014 på rammeområder.  

 

1.2 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og 

handlingsplandokumentet jfr. gebyrregulativ som følger handlingsplandokumentet som vedlegg.  

Foreldrebetaling i barnehage økes ikke.  

Kostpris på mat i barnehage økes 3,0 %. 

Foreldrebetaling til SFO og kostpris på mat økes med 3,0 %. 

Kostpris Sistranda skole økes med 3,0 % 

Elevavgift i kulturskolen økes med 3,0 %. 

Husleie på boliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.  

Husleie på trygdeboliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %. 

Prisen for kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes fra kr. 65,- til kr. 67,- pr. 

porsjon. Emballasje er inkludert i prisen.  

Elevavgift i kulturskolen økes med kommunens deflator, 3,0 %.  
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Billettprisene ved Frøya kino økes for barn fra kr. 80,- til kr. 85,- og for voksne fra kr. 120,- til kr. 

125,- 

 

For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget, 

betalingsregulativet og i gebyrregulativet som følger saken som vedlegg.  

 

1.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og 

handlingsplandokumentet.  

 

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

finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår 

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

tidligere vedtatt nedbetalingstid.  

 

1.5 Kommunestyret vedtar å låne inn 45 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2014.  

 

1.6 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan 2014 – 2017.  

 

1.7 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er 

nødvendig. 

 

1.8 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte 

vedlegg.  

 

1.9 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.  

 

Investeringsbudsjettet: 

Prioriterte investeringstiltak i kroner som er tatt inn i økonomiplan 

Endringer og tillegg i forhold til rådmannens budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram for 

2014. 
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Skattevedtak 2014 

 

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

eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt 

anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.  

 

1.11  Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2014 til kr. 124 millioner kroner 

i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert 11.11.13. 

 

Verbal del: 

 

Rammeområde rådmannen 

 

Boligkontor: 

Dette er lagt inn som tiltak i rådmannens forslag. Vi ber om at følgende endringer gjøres i forhold til 

denne satsingen: 

Innholdsbeskrivelsen for kontoret viser at det er tenkt som noe langt mere enn et rent boligkontor, noe vi 

støtter fullt ut. Men dette innebærer at navnet på kontoret må endres, slik at det tar opp i seg flere av de 

funksjoner det er tiltenkt. 

 



7 

Innspill til rådmannen: 

Det er viktig at kontoret jobber utadrettet mot tilflyttere, næringsliv, grendalag, idrett og kultur, i tillegg 

til å ha åpen dør feks en dag i uka for henvendelser. 

I tillegg til forslag fra administrasjonen bør følgende funksjoner legges inn i konseptet: 

-kompetanseregistrering tilflyttere 

-"Hilseminister"/ velkomstprogram som inkluderer grenda tilflytteren bosetter seg i. Startpakke? 

-Katalysator for og om mulig få realisert ønskede tiltak fra målgruppa 

-Barn og unge som en viktig målgruppe  

-Prosjekt rettet mot tilflytting bør ha en tilknytning til kontoret slik at resultater av prosjekt evt kan tas 

videre i daglig drift. 

 

Kontoret må ikke bare bli en "pekefunksjon", men et levende og synlig kontor på mange arenaer. 

 

Vi ser dette kontoret som en del av Frøya kommunes strategiske satsing i forhold til rekruttering og det å 

sikre tilstrekkelig arbeidskraft innen alle områder i kommunen.  

Det blir da naturlig å se dette i sammenheng med at Frøya kommune over flere år har vært uten 

personalsjef. 

Stillingen som leder av det som nå benevnes som Boligkontor endres som en følge av dette til Personal og 

tilflyttingssjef. 

I tillegg til å lede Boligkontoret vil denne stillingen bli tillagt ansvaret for strategisk personalplanlegging i 

Frøya kommune.  

Frøya kommune har behov for å jobbe på et mere strategisk plan knyttet til det å rekruttere, beholde og 

kvalifisere arbeidskraft. Personal og tilflyttingssjefen skal ikke delta i interne prosesser som feks tilsetting 

i enkeltstillinger, men være tilknyttet rådmannens ledergruppe, og ha et overordnet ansvar for at 

kommunen til enhver tid har oversikt over utfordringer knyttet til de områder som er nevnt og slik gjøre 

oss i stand til å sette inn de riktige tiltakene. 

 

Endring budsjett: Økes med kr.200 000. 

 

Anslag skatteinngang økes med kr 550 000  

Avstening Bufferfond reduseres med kr 780 000 

 

Lærlinger: 

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

Læringer innenfor pleie og omsorg skal spesielt fokus. Situasjonen på dette området bes rapportert til 

formannskapet en ganger årlig. 

 

Rammeområde helse og velferd 

 

Pleie og omsorg 

 

Tilføres tilsammen kr.1 mill i hele planperioden, bla til økning av vikarbudsjettet, buffer i forhold til 

terminalpleie og satsing på hverdagsrehabilitering. 

 

Det investeres også i Foliepakkemaskin til kjøkkenet innenfor ekstrabevilgningen. 

 

Vi ber i tillegg om at pleie og omsorg jobber med organiseringa av tjenesten, bla med tanke  på 

heltidskultur for ansatte.  

Dagens organisering av bla turnus gjør at deltidsstillinger er en nødvendighet. Vi er kjent med at det 

finnes mange måter å organisere en turnus på, også med tanke på å få til en heltidskultur. 

 

Avlastningsboliger for barn og unge, samt sosiale boliger, jfr boligplanens prioriteringer: 

Vi ber om at administrasjonen utreder finansieringsmuligheter gjennom Husbanken, og legger frem en 

sak til politisk behandling allerede i januar 2014 

 

Tolketjenesten: 

Vi ber om at administrasjonen går i dialog med NAV og Hitra kommune ad hvordan vi kan løse 

utfordringene på dette området fremover. 

 

Tillegg drift helse og velferd: kr.1 000 000, hvorav kr.40 000,- til investering. 
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Rammeområdet oppvekst 

 

Barnehage og skole 

 

SFO forsøk med åpning av SFO i juli på Sistranda skole igangsettes. Erfaringer med dette evalueres 

høsten 2014, og videreføring av dette vurderes i budsjettbehandling for 2015. Evalueringen skal danne 

grunnlag for vurdering av åpen SFO også ved de andre skolene på Frøya. 

Driftskonsekvens i 2014, kr 70 000. 

 

Oppgradering av kjøkken ved Nesset barnehage legges inn med kr 70 000,-. 

 

Det settes av kr.35 millioner til finansiering av utbygging Nordskaget oppvekstsenter i 2014. 

 

Rammeområdet Kultur 

 

Frøya kommune skal ha en vedtatt kulturplan innen 01.07. 2014. 

 

Med Idrettsrådets anleggsplan som utganspunkt bevilges kr 250 000,- til et forprosjekt for Golan. 

Forprosjektet skal danne grunnlaget for bla søknad om spillemidler.  

Forprosjektet skal være klart innen 01.04.14. 

 

Samtidig nedsettes det en gruppe som ser på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til 

Frøyahallen og skolen. 

Gruppa skal bestå av : 

Representanter for de største idrettene på Frøya utpekt av Idrettsrådet, en representant for 

arbeidsinnvandrere og en representant for private aktører ( Max Trim AS).  

Administrasjonen stiller med sekretær for gruppa. 

Det forventes at arbeidet i gruppa gjennomføres i løpet av 1. Halvår 2014. 

Forslag til mandat for gruppen utarbeides av administrasjonen og godkjennes av formannskapet i januar 

 

Kulturtimen i skolen tas ut (kr.720 00) 

Kr. 250 000 legges inn til forprosjekt Golan. 

 

Kunstprosjekt Sula videreføres med kr.50 000,-. 

Kunstprosjektet anmodes om å søke samhandling med den nyopprettede kunstforeningen på Frøya.  

Det er videre viktig å ha fokus på at prosjektet blir levendegjort for Frøyas befolkning generelt og 

øyrekkas befolkning spesielt. 

Vi ber om at det vurderes mulighet for å innføre en form for familierabatt i forhold til kinoen. 

 

Rammeområde teknisk 

 

Investering brannstasjon/innredning brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2014, jfr vedtak i 

kommunestyret i oktober 2013. 

Vi ber om at alternativer utredes for ny brannstasjon i løpet av 2014, og at sak ad dette kommer til ny 

behandling før budsjettbehandlingen for 2015. 

Kr.4,5 mill tas ut av investeringsbudsjettet. 

 

Vedlikeholdsplan for alle kommunale bygninger utarbeides i løpet av 2014, og skal senest være klar til 

budsjettbehandlingen for 2015. Det er også ønskelig med en oversikt over ressursbehov både i form av 

penger og arbeidskraft som trengs for å realisere plana. 

5 mill legges inn på Nabaita oppvekstsenter, jfr orientering om overskridelser knyttet til grunnarbeidet.  

Midlene hentes fra post Nordhammervika næringspark i investeringsbudsjettet. 

 

Hele budsjett vedtatt med 12 mot 10 stemmer avgitt fra Borgelig gruppe. 
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Kommunestyrets behandling i møte 12.12.13: 

 

Ap og H fremmet flg. forslag til tillegg til formannskapets forslag: 

 

Under kultur: 

Kunstprosjektet anmodes om å søke samhandling med den nyopprettede kunstforeningen på Frøya. Det er videre 

viktig å ha fokus på at prosjektet blir levendegjort for Frøyas befolkning generelt og øyrekkas befolkning 

spesielt. 

Vi ber om at det vurderes mulighet for å innføre en form for familierabatt i forhold til kinoen. 

 

Under teknisk: 

Vedlikeholdsplan for alle kommunale bygninger utarbeides i løpet av 2014, og skal senest være klar til 

budsjettbehandlingen for 2015. Det er også ønskelig med en oversikt over ressursbehov både i form av penger 

og arbeidskraft som trengs for å realisere plana. 

5 mill legges inn på Nabeita oppvekstsenter, jfr orientering om overskridelser knyttet til grunnarbeidet. Midlene 

hentes fra post Nordhammervika næringspark i investeringsbudsjettet. 

 

Investeringsbudsjettet: 

Endringer og tillegg i forhold til rådmannens budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram for 2014. 

 

 

V, Frp og Sp(Borgelig gruppe) fremmet flg. forslag til tillegg og endring i rådmannens innstilling: 

 

Endring på rådmannens pkt. 1.10: 

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

§ 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø.  

Eiendomsskattesatsen skal være på 6 promille. 

 

Endring på drift: 

 

Pkt. 1: 

Rammeområde oppvekst, skole:  

- Vikarbudsjettet for virksomhetene innen skole økes fra kr 150.000,- til 1 mill. kr. 

- Rådmannen utreder åpning av SFO i juli. 

 

Pkt. 2: 

Rammeområde pleie og omsorg:  

- Vikarbudsjettet økes med 1 mill. kr. 

 

Pkt. 3:  

Rammeområde kultur: 

- Fri halleie til barn og unge i Frøyahallen samt gratis svømming i svømmehallen.   

- 10 % stilling øremerket til administrering av «Tour de Frøya» tas bort. 

- Kulturskoletimen tas ut. 

 

Pkt. 4: 

Rammeområde rådmann: 

- Norskopplæringen for voksne arbeidsinnvandrere får kr 250.000,- som bevilgning. 

- Organisering av boligkontor m.m. legges fram for politisk behandling.  

 

Ovennevnte tiltak legges inn årlig i planperioden.  Tiltakene med reduksjon i eiendomsskatt, økning av 

vikarbudsjett og økning til norskopplæring finansieres ved reduksjon i overføring til fond og borttak av 

kulturskoletimen.  Fri halleie og gratis svømming finansieres ved reduksjon i behov for bemanning og reduksjon 

i tilskudd til lag og organisasjoner med kr 180.000,-. 
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Investering: 

 

Pkt. 1: 

Utbygging av Nordskag oppvekstsenter legges med 17,5 mill. kr i 2014 og 17,5 mill. kr i 2015. 

 

Pkt. 2: 

Opprusting Dyrøy oppvekstsenter får 1 mill. kr som bevilgning i 2014 – i stedet for 1 mill. kr i 2015. 

 

Pkt. 3: 

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

Tiltaket finansieres ved reduksjon i overføring til fond. 

 

Verbal del: 

 

Pkt. 1: 

Frøya kommune utreder hvordan rekrutteringsbehovet innen oppvekst skal løses ut fra økning i antall 

barnehagebarn og skoleelever fra 2014. 

 

Pkt. 2: 

Den store befolkningsøkningen som vi ser på Frøya, gjør at mange tilflyttere ønsker å bo i grendene.  Spesielt 

har grendene Uttian og Klubben stor pågang om forespørsel etter tomter.  Frøya kommune starter utredning om 

muligheter til nye byggefelt i disse to grendene. 

 

Pkt. 3: 

Ut fra dagens store behov for boliger utredes bygging av seniorboliger/seniorpluss-boliger sammen med private 

aktører. 

 

Votering: 

Det ble vedtatt punktvis avstemming: 

Formannskapets innstilling med endring fra Ap og H 

for kultur: Vedtatt med 12 mot 10 stemmer avgitt fra 

Borgelig gruppe. 

Formannskapets innstilling med endring fra Ap og H 

for teknisk: Vedtatt med 17 mot 5 stemmer avgitt fra Frp. 

 

Siste avsnitt i Formannskapets innstill under rammeområde 

Kultur: Vedtatt med 20 mot 2 stemmer avgitt fra Arvid 

Hammernes og Vibeke Franck Sehm. 

Formannskapets innstilling med endring fra Ap og H 

på investeringsbudsjettet: Vedtatt med 12 mot 10 stemmer avgitt fra 

Borgelig gruppe. 

 

Forslag fra Frp, V og Frp (Borgelig gruppe) med   Falt med 12 mot 10 stemmer avgitt fra Borgelig 

tillegg/endringer i rådmannens innstilling til formannskapet: gruppe. 

 

Hele budsjett vedtatt med 12 mot 10 stemmer avgitt fra Borgelig gruppe. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Budsjettvedtak for 2014 

 

1.10 Rådmannens forslag til budsjett for 2014 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og 

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

budsjett for 2014 på rammeområder.  

 

1.11 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og 

handlingsplandokumentet jfr. gebyrregulativ som følger handlingsplandokumentet som vedlegg.  

Foreldrebetaling i barnehage økes ikke.  

Kostpris på mat i barnehage økes 3,0 %. 

Foreldrebetaling til SFO og kostpris på mat økes med 3,0 %. 

Kostpris Sistranda skole økes med 3,0 % 
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Elevavgift i kulturskolen økes med 3,0 %. 

Husleie på boliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.  

Husleie på trygdeboliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %. 

Prisen for kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes fra kr. 65,- til kr. 67,- pr. 

porsjon. Emballasje er inkludert i prisen.  

Elevavgift i kulturskolen økes med kommunens deflator, 3,0 %.  

Billettprisene ved Frøya kino økes for barn fra kr. 80,- til kr. 85,- og for voksne fra kr. 120,- til kr. 125,- 

 

For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget, 

betalingsregulativet og i gebyrregulativet som følger saken som vedlegg.  

 

1.12 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og 

handlingsplandokumentet.  

 

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

finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å 

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

nedbetalingstid.  

 

1.14 Kommunestyret vedtar å låne inn 45 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2014.  

 

1.15 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan 2014 – 2017.  

 

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

 

1.17 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.  

 

1.18 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.  

 

Investeringsbudsjettet  

Prioriterte investeringstiltak i kroner som er tatt inn i økonomiplan 
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Skattevedtak 2014 

 

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

eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i 

sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.  

 

1.12  Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2014 til kr. 124 millioner kroner i 

henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert 11.11.13. 

 

Verbal del: 

 

Endringer og tillegg i forhold til rådmannens budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram 2014-

2017 

 

Rammeområde rådmannen 

 

Boligkontor: 

Dette er lagt inn som tiltak i rådmannens forslag. Vi ber om at følgende endringer gjøres i forhold til denne 

satsingen: 
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Innholdsbeskrivelsen for kontoret viser at det er tenkt som noe langt mere enn et rent boligkontor, noe vi støtter 

fullt ut. Men dette innebærer at navnet på kontoret må endres, slik at det tar opp i seg flere av de funksjoner det 

er tiltenkt. 

 

Innspill til rådmannen: 

Det er viktig at kontoret jobber utadrettet mot tilflyttere, næringsliv, grendalag, idrett og kultur, i tillegg til å ha 

åpen dør feks en dag i uka for henvendelser. 

I tillegg til forslag fra administrasjonen bør følgende funksjoner legges inn i konseptet: 

-kompetanseregistrering tilflyttere 

-"Hilseminister"/ velkomstprogram som inkluderer grenda tilflytteren bosetter seg i. Startpakke? 

-Katalysator for og om mulig få realisert ønskede tiltak fra målgruppa 

-Barn og unge som en viktig målgruppe  

-Prosjekt rettet mot tilflytting bør ha en tilknytning til kontoret slik at resultater av prosjekt evt kan tas videre i 

daglig drift. 

 

Kontoret må ikke bare bli en "pekefunksjon", men et levende og synlig kontor på mange arenaer. 

 

Vi ser dette kontoret som en del av Frøya kommunes strategiske satsing i forhold til rekruttering og det å sikre 

tilstrekkelig arbeidskraft innen alle områder i kommunen.  

Det blir da naturlig å se dette i sammenheng med at Frøya kommune over flere år har vært uten personalsjef. 

Stillingen som leder av det som nå benevnes som Boligkontor endres som en følge av dette til Personal og 

tilflyttingssjef. 

I tillegg til å lede Boligkontoret vil denne stillingen bli tillagt ansvaret for strategisk personalplanlegging i Frøya 

kommune.  

Frøya kommune har behov for å jobbe på et mere strategisk plan knyttet til det å rekruttere, beholde og 

kvalifisere arbeidskraft. Personal og tilflyttingssjefen skal ikke delta i interne prosesser som feks tilsetting i 

enkeltstillinger, men være tilknyttet rådmannens ledergruppe, og ha et overordnet ansvar for at kommunen til 

enhver tid har oversikt over utfordringer knyttet til de områder som er nevnt og slik gjøre oss i stand til å sette 

inn de riktige tiltakene. 

 

Endring budsjett: Økes med kr.200 000. 

 

Anslag skatteinngang økes med kr 550 000  

Avstening Bufferfond reduseres med kr 780 000 

 

Lærlinger: 

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

Læringer innenfor pleie og omsorg skal spesielt fokus. Situasjonen på dette området bes rapportert til 

formannskapet en ganger årlig. 

 

Rammeområde helse og velferd 

 

Pleie og omsorg 

 

Tilføres tilsammen kr.1 mill i hele planperioden, bla til økning av vikarbudsjettet, buffer i forhold til 

terminalpleie og satsing på hverdagsrehabilitering. 

 

Det investeres også i Foliepakkemaskin til kjøkkenet innenfor ekstrabevilgningen. 

 

Vi ber i tillegg om at pleie og omsorg jobber med organiseringa av tjenesten, bla med tanke  på heltidskultur for 

ansatte.  

Dagens organisering av bla turnus gjør at deltidsstillinger er en nødvendighet. Vi er kjent med at det finnes 

mange måter å organisere en turnus på, også med tanke på å få til en heltidskultur. 

 

Avlastningsboliger for barn og unge, samt sosiale boliger, jfr boligplanens prioriteringer: 

Vi ber om at administrasjonen utreder finansieringsmuligheter gjennom Husbanken, og legger frem en sak til 

politisk behandling allerede i januar 2014 

 

Tolketjenesten: 

Vi ber om at administrasjonen går i dialog med NAV og Hitra kommune ad hvordan vi kan løse utfordringene på 

dette området fremover. 
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Tillegg drift helse og velferd: kr.1 000 000, hvorav kr.40 000,- til investering. 

 

Rammeområdet oppvekst 

 

Barnehage og skole 

 

SFO forsøk med åpning av SFO i juli på Sistranda skole igangsettes. Erfaringer med dette evalueres høsten 

2014, og videreføring av dette vurderes i budsjettbehandling for 2015. Evalueringen skal danne grunnlag for 

vurdering av åpen SFO også ved de andre skolene på Frøya. 

Driftskonsekvens i 2014, kr 70 000. 

 

Oppgradering av kjøkken ved Nesset barnehage legges inn med kr 70 000,-. 

 

Det settes av kr.35 millioner til finansiering av utbygging Nordskaget oppvekstsenter i 2014. 

 

Rammeområdet Kultur 

 

Frøya kommune skal ha en vedtatt kulturplan innen 01.07. 2014. 

 

Med Idrettsrådets anleggsplan som utganspunkt bevilges kr 250 000,- til et forprosjekt for Golan. Forprosjektet 

skal danne grunnlaget for bla søknad om spillemidler.  

Forprosjektet skal være klart innen 01.04.14. 

 

Samtidig nedsettes det en gruppe som ser på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til 

Frøyahallen og skolen. 

Gruppa skal bestå av : 

Representanter for de største idrettene på Frøya utpekt av Idrettsrådet, en representant for arbeidsinnvandrere og 

en representant for private aktører ( Max Trim AS).  

Administrasjonen stiller med sekretær for gruppa. 

Det forventes at arbeidet i gruppa gjennomføres i løpet av 1. Halvår 2014. 

Forslag til mandat for gruppen utarbeides av administrasjonen og godkjennes av formannskapet i januar 

 

Kulturtimen i skolen tas ut (kr.720 00) 

Kr. 250 000 legges inn til forprosjekt Golan. 

Kunstprosjekt Sula videreføres med kr.50 000,-. 

 

Rammeområde teknisk 

 

Investering brannstasjon/innredning brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2014, jfr vedtak i 

kommunestyret i oktober 2013. 

Vi ber om at alternativer utredes for ny brannstasjon i løpet av 2014, og at sak ad dette kommer til ny behandling 

før budsjettbehandlingen for 2015. 

Kr.4,5 mill tas ut av investeringsbudsjettet. 

 

Votering over hele budsjett: 

Rådmannens forslag med vedtatte endringer:  Enstemmig.  

 

  

131/13  

ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune stiller seg positiv til IMDI’s anmodning om bosetting av 15 flyktninger. 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med IMDI og gjennomføre tilflytting så snart det er 

forsvarlig i forhold til boligsituasjon og finansiering. 

 

Enstemmig. 
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Kommunestyrets behandling i møte 12.12.13: 

 

Repr. Frode Reppe ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling da han er saksbehandler i saken. 

 

Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

”1. Frøya kommune stiller seg positiv til IMDI’s anmodning om bosetting av 15 flyktninger. 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med IMDI og gjennomføre tilflytting så snart det er forsvarlig i 

forhold til boligsituasjon og finansiering.” 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune imøtekommer ikke IMDI’s anmodning om bosetting av 15 flyktninger i 2014. 

2. Rådmannen bes om å bruke perioden fram til tidlig høst 2014 til å danne grunnlag for politisk beslutning 

om videre bosetting i 2015, med spesiell vekt på boligområdet, ny struktur og finansiering av boliger for 

arbeidsinnvandrere slik at utleieboliger kan frigjøres for mottak av flyktninger 

 

Enstemmig. 

 

  

132/13  

FELLES STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALREGIONEN  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for 

Orkdalsregionen under forutsetning av at Sør- Trøndelag fylkeskommune bevilger de omsøkte midlene, 

jfr budsjett i saken. 

 

Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver 

og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 

 

Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter Agdenesmodellen. Den estimerte 

kostnaden på kr 33 000,- dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger.  

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for Orkdalsregionen 

under forutsetning av at Sør- Trøndelag fylkeskommune bevilger de omsøkte midlene, jfr budsjett i saken. 

 

Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være 

representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 

 

Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter Agdenesmodellen. Den estimerte kostnaden 

på kr 33 000,- dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger.  

 

Enstemmig. 
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133/13  

AVTALE MELLOM NORSK DATA SENTER (NDS) OG FRØYA KOMMUNE FRA 01.01.2014  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune inngår vedlagte tjenesteavtaler nr 1-10 med Norsk Data Senter fra 01.01.14. Avtalene er 

ansaffet etter lov om offentlige anskaffelser, og har en variget som følger rammeavtalen til STFK. 

Avtalene er uavhengige av hverandre og kan sies opp hver for seg.  

 

Avtalene generer følgende kostnader for Frøya kommune. Alle priser er oppgitt i eks. mva 

 

Tjenesteavtale 1: Serviceavtale 

Avtale på timebank samt oversiktsdokument med priser. Total årlig kostand: Løpende etter behov. Trer 

ikraft hvis support på 9,5 t er «brukt opp». Timepris pr dato er kr 869.- pr time (regulert av 

konsulentavtalen i STFK) Vil annta at at dette vil generere en årlig utgift år 1 på (basert på support tall 

fra ATEA AS) intill 100 000 kr/år, og senere avta. 

 

Tjenesteavtale 2: Serverovervåkning- Full overvåkning av alle serverne.  

Pris mnd: 8 325kr/ år: 99 900 kr 

   

Tjenesteavtale 3: Vedlikehold AD og Exchange- Vedlikehold 1g/uke av kommunens AD og Exchange 

løsninger. Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000 kr 

 

Tjenesteavtale 4: Vedlikehold citrix- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens citrix løsninger.  

Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr 

 

Tjenesteavtale 5: Vedlikehold nettverk- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens nettverk løsninger. Pris mnd: 

6 000kr/ år: 72 000kr 

 

Tjenesteavtale 6: Vedlikehold sikkerhet- Vedlikehold 1g/uke av kommunens sikkerhetsløsninger. Pris 

mnd: 6 000kr/ år: 72 000 kr 

 

Tjenesteavtale 7: Vedlikehold VMware- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens VMware.  

Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000 kr 

 

Tjenesteavtale 8: Vedlikehold SCCM- Vedlikehold 1g/uke av kommunens SCCM løsning.  

Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr (trer ikraft etter installasjon av dette) 

Tjenesteavtale 9: Microsoft system oppdateringer- Ukentlige oppdateringer.  

Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000kr 

 

Tjenesteavtale 10: Supportavtale- Tilpasset avtale. 570 minutter support pr mnd.  

Pris mnd: 8 300 kr/ år: 99 600kr. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune inngår vedlagte tjenesteavtaler nr 1-10 med Norsk Data Senter fra 01.01.14. Avtalene er 

ansaffet etter lov om offentlige anskaffelser, og har en variget som følger rammeavtalen til STFK. Avtalene er 

uavhengige av hverandre og kan sies opp hver for seg.  

 

Avtalene generer følgende kostnader for Frøya kommune. Alle priser er oppgitt i eks. mva 

 

Tjenesteavtale 1: Serviceavtale 

Avtale på timebank samt oversiktsdokument med priser. Total årlig kostand: Løpende etter behov. Trer ikraft 

hvis support på 9,5 t er «brukt opp». Timepris pr dato er kr 869.- pr time (regulert av konsulentavtalen i STFK) 

Vil annta at at dette vil generere en årlig utgift år 1 på (basert på support tall fra ATEA AS) intill 100 000 kr/år, 

og senere avta. 
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Tjenesteavtale 2: Serverovervåkning- Full overvåkning av alle serverne.  

Pris mnd: 8 325kr/ år: 99 900 kr 

   

Tjenesteavtale 3: Vedlikehold AD og Exchange- Vedlikehold 1g/uke av kommunens AD og Exchange løsninger. 

Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000 kr 

 

Tjenesteavtale 4: Vedlikehold citrix- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens citrix løsninger.  

Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr 

 

Tjenesteavtale 5: Vedlikehold nettverk- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens nettverk løsninger. Pris mnd: 6 

000kr/ år: 72 000kr 

 

Tjenesteavtale 6: Vedlikehold sikkerhet- Vedlikehold 1g/uke av kommunens sikkerhetsløsninger. Pris mnd: 6 

000kr/ år: 72 000 kr 

 

Tjenesteavtale 7: Vedlikehold VMware- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens VMware.  

Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000 kr 

 

Tjenesteavtale 8: Vedlikehold SCCM- Vedlikehold 1g/uke av kommunens SCCM løsning.  

Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr (trer ikraft etter installasjon av dette) 

Tjenesteavtale 9: Microsoft system oppdateringer- Ukentlige oppdateringer.  

Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000kr 

 

Tjenesteavtale 10: Supportavtale- Tilpasset avtale. 570 minutter support pr mnd.  

Pris mnd: 8 300 kr/ år: 99 600kr. 

 

Enstemmig. 

 

  

134/13  

FELLES KOMMUNAL RESSURS FOR Å STYRKE SAMHANDLINGEN MED ST. OLAVS 

HOSPITAL  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune følger rådmannsutvalgets oppfordring om å bidra med en felles kommunal ressurs for å 

styrke samhandlingen med St. Olavs basert på innbyggertall, med kr 3,- pr innbygger. 

Det forutsettes at alle kommuner er omforendt om en slik fordeling. 

 

Enstemmig 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune følger rådmannsutvalgets oppfordring om å bidra med en felles kommunal ressurs for å styrke 

samhandlingen med St. Olavs basert på innbyggertall, med kr 3,- pr innbygger. 

Det forutsettes at alle kommuner er omforendt om en slik fordeling. 

 

Enstemmig 
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135/13  

AVHENDING AV SULA SKOLE  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune som eier av Sula skole ser positivt på at Sula grendalag har planer for rehabilitering og 

en senere bruk av Sula skole til utvidelse av eksisterende grendahus.  

 

Kommunen vil derfor overføre eiendommen til Sula Grendalag for kr. 1,- Det inngås avtale med 

grendalaget som omfatter betingelser om rehabilitering og fremdrift av dette arbeidet, samt senere drift 

og vedlikehold av bygningsmassen. I samme avtale inngår det også bestemmelse om at kommunen dekker 

årlige kapitalkostnader for et lån på kr. 1 mill som tilsvarer de beregnede rivningskostnadene for bygget. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtalen og kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å 

godkjenne avtalen. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 12.12.13: 

 

Repr. Edvin Paulsen ba om at hans habilitet ble vurdert da han som leder av grendalaget er part i saken. 

Repr. Edvin Paulsen ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune som eier av Sula skole ser positivt på at Sula grendalag har planer for rehabilitering og en 

senere bruk av Sula skole til utvidelse av eksisterende grendahus.  

 

Kommunen vil derfor overføre eiendommen til Sula Grendalag for kr. 1,- Det inngås avtale med grendalaget 

som omfatter betingelser om rehabilitering og fremdrift av dette arbeidet, samt senere drift og vedlikehold av 

bygningsmassen. I samme avtale inngår det også bestemmelse om at kommunen dekker årlige kapitalkostnader 

for et lån på kr. 1 mill som tilsvarer de beregnede rivningskostnadene for bygget. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtalen og kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å 

godkjenne avtalen. 

 

Enstemmig. 

 

  

136/13  

SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TUNGVÅGEN FRITIDSHAVN  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsendring for Tungvågen fritidshavn, med plankart og 

bestemmelser datert 20.11.2013. 

 

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

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 12.12.13: 

 

Repr. Aleksander Søreng ba om at hans habilitet ble vurdert på grunn av nært vennskap til part i saken. 

Repr. Aleksander Søreng ble kjent inhabil med 10 mot 8 stemmer avgitt fra Kristin R. Storø, Frode Reppe,  

Eli Ann Karlsen, Pål Terje Bekken, Kjartan Ervik, Sten S. Arntzen, Martin Nilsen og Berit Flåmo 
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Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsendring for Tungvågen fritidshavn, med plankart og 

bestemmelser datert 20.11.2013. 

 

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

 

Enstemmig. 

 

  

137/13  

GNR 64 BNR 61 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune selger tilleggtomt til Gnr. 64, bnr. 61 på totalt ca. 150 m2 til Ragnhild Elverum, Stjørdal. 

Arealet som selges skal være i samsvar med kart som er vedlagt Sula fiskarlag sin uttalelse i saken. Det 

forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen. 

 

Tomteprisen fastsettes til kr. 12.500,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom 

kjøper og selger.  

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune selger tilleggtomt til Gnr. 64, bnr. 61 på totalt ca. 150 m2 til Ragnhild Elverum, Stjørdal. 

Arealet som selges skal være i samsvar med kart som er vedlagt Sula fiskarlag sin uttalelse i saken. Det 

forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen. 

 

Tomteprisen fastsettes til kr. 12.500,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom kjøper og 

selger.  

 

Enstemmig. 

 

  

138/13  

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar flg. møteplan for formannskapet og kommunestyret for  

1. halvår 2014 

 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

KST 29.01. 27.02. 27.03. 30.04. 22.05. 19.06.  

FSK 15.01. og 

16.01.  

04.02. og 

18.02. 

04.03. og 

18.03. 

08.04.  06. og 27.05. 03.06. og 

17.06. 

01.07. 

 

15. og 16. januar skal Formannskapsmøtet avholdes i Trondheim. 

 

Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart kl.  10.00 

Formannskapsmøtene holdes på  Tirsdager med møtestart     kl.  09.00 

 

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

 

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

 

Enstemmig. 
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Kommunestyrets behandling i møte 12.12.13: 

Kommunestyremøte i januar avholdes onsdag 29. januar på grunn av strategikonferansen. Formannskapsmøte i 

Trondheim avholdes 15. og 16. januar. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune vedtar flg. møteplan for formannskapet og kommunestyret for  

1. halvår 2014 

 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 

KST 30.01. 27.02. 27.03. 30.04. 22.05. 19.06.  

FSK 14.01.  04.02. og 

18.02. 

04.03. og 

18.03. 

08.04.  06. og 27.05. 03.06. og 

17.06. 

01.07. 

 

14. og 15. januar skal Formannskapsmøtet avholdes i Trondheim. 

 

Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl.  10.00 

Formannskapsmøtene holdes på  Tirsdager med møtestart     kl.  09.00 

 

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

 

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

 

Enstemmig. 

 

  

139/13  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Det var ingen orienteringer eller spørsmål. 

 

 

140/13  

SØKNAD OM GODKJENNING AV NY FAMILIEBARNEHAGE, SØRBURØY  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune innvilger søknad om godkjenning av Sørburøy familiebarnehage. 

 

Enstemmig 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune innvilger søknad om godkjenning av Sørburøy familiebarnehage. 

 

Enstemmig 
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141/13  

UTREDNING VEDR. LIGGEKAI/HAVNEFORHOLD FOR BÅTER TILKNYTTET NÆRING I 

FRØYA KOMMUNE  

 

 

Vedtak: 

 

Det vises til det økende behovet for kai og havnefaciliteter for service-/frakte-/brønnbåter som tilhører 

kommuns rederivirksomheter. Videre vises til de behov som fremkom fra rederivirksomheten i 

forbindelse med Kystdirektøren sitt besøk i øyregionen. 

 

Med bakgrunn i dette ønsker Frøya kommune å igangsette et arbeid for å utrede alternative 

løsninger/lokaliteter for en slik kai/havneutbygging. Dette arbeidet forutsettes utført i nært samarbeid 

mellom kommunen, rederinæringen og næringsforeningen i tillegg til at man ønsker at Trondheim Havn 

kan delta med sin kompetanse i utredningsarbeidet. 

 

For å gjennomføre utredningen bevilges det inntil kr. 250.000,- som tas fra kommunens disposisjonsfond 

mot senere tilbakeføring ved finansiering av det endelige utbyggingsprosjektet. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til det økende behovet for kai og havnefaciliteter for service-/frakte-/brønnbåter som tilhører kommuns 

rederivirksomheter. Videre vises til de behov som fremkom fra rederivirksomheten i forbindelse med 

Kystdirektøren sitt besøk i øyregionen. 

 

Med bakgrunn i dette ønsker Frøya kommune å igangsette et arbeid for å utrede alternative løsninger/lokaliteter 

for en slik kai/havneutbygging. Dette arbeidet forutsettes utført i nært samarbeid mellom kommunen, 

rederinæringen og næringsforeningen i tillegg til at man ønsker at Trondheim Havn kan delta med sin 

kompetanse i utredningsarbeidet. 

 

For å gjennomføre utredningen bevilges det inntil kr. 250.000,- som tas fra kommunens disposisjonsfond mot 

senere tilbakeføring ved finansiering av det endelige utbyggingsprosjektet. 

 

  


