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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.03.15  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 03.03.15 godkjennes som fremlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 03.03.15 
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AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG EIDSVÅG KRAN OG TRAN SPORTSERVICE AS - 
NORDHAMMARVIK NÆRINGSPARK  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner den fremlagte avtale til feste av eiendom på ca. 15 daa mellom Frøya 
kommune som bortfester og Eidsvåg Kran og Transportservice AS som fester i Nordhammarvik 
Næringspark. 
 
Vedlegg: 
 
Forslag til avtale mellom Frøya kommune og Eidsvåg Kran og Transportservice AS. 
Kart som viser arealet som leies. 
 
Saksopplysninger:   
 
Eidsvåg Kran og Transportservice AS søkte opprinnelig om feste av 10 daa areal i Nordhammarvik Næringspark 
med ytterligere opsjon på 10 daa. I og med at Aqualine fikk økt sitt areal fra opprinnelig 100 da(60 daa feste og 
opsjon på 40 daa) til 120 daa(80 da feste og opsjon på 40 da), ble Eidsvåg forespeilet kun å feste 10 daa og 
ingen opsjon. Senere fikk så Måsøval fiskeoppdrett AS tildelt ca. 10 da som føret til at Aqualine AS reduserte 
sitt opsjonsareal til 35 daa. 
 
Vurdering:  
 
Måsøval Fiskeoppdrett AS har nå trukket seg fra Nordhammarvik Næringspark, slik at det ble ledig ca. 10 daa. 
Eidsvåg ønsket som følge av dette å økes festeareal fra 10 daa til 15 daa og ingen opsjon på ytterligere areal. 
 
Arealet som Eidsvåg har omsøkt er når oppmålt og er på 14992,5 m2. Kart som viser arealet er en del av avtalen 
og følger vedlagt. Den endelige avtalen bygger på de samme forutsetninger som Aqualine- avtalen og hvor det er 
inntatt bestemmelser om forurensning og ikke minst bruk av kaia og hva som kan tas inn over kaia. Avtalen er 
forelagt Aqualine. Den eneste forskjellen i forhold til Aqualineavtalen er at arealet bortleies med et topplag på 0-
63 mm pukk, mens for Aqualine sin del er det på det arealet som leies fra dag en forutsatt et avrettingslag på 0-
16 mm som underlag for asfalt. Dette forholdet ble tidlig avtalt i forbindelse med en evt. fremtidig asfaltering 
som kommunen skulle forestå. Bakgrunnen for dette er at arealet som Aqualine leier er topplaget fylt opp med i 
hovedsak masser som er knust på stedet, mens arealet lengst nord er fylt opp med tilførte knuste masser, som har 
en langt bedre gradering og hvor asfalt kan legges direkte på disse massene. 
 
Festeavgiften er avtalt årlig til 7% av en grunnpris på kr. 250,- pr. m2, noe som totalt utgjør kr. 262.368,- + mva 
pr. år. Innløsning av arealet kan først skje etter 10 år og innløsningsverdien er fastlagt til kr. 2.340.000,-. Det er 
en forutsetning at firmaet driver avgiftspliktig virksomhet, dette for at kommunen skal få momsrefusjon for sine 
investeringer. Det samme gjelder dersom deler eller hele arealet fremleies. 
 
Rådmannen tilrår at avtalen godkjennes slik den foreligger. 
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DELTAKELSE I TRONDHEIM HAVN  
 
 
Innstilling: 
 

1. Frøya kommune trer inn som deltaker i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn 
IKS» med gyldighet fra 1. januar 2016, med tinginnskudd som beskrevet i selskapets brev 
21.01.2015. 

2. Frøya kommune godkjenner fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale og instruks for 
valgkomiteen for Trondheim Havn IKS. 
Frøya kommune er kjent med underliggende eieravtale fra selskapssammenslutningen fra 
01.01.2013. 

3. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen, til 
Trondheim Havn IKS, jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009 §10. 

4. Frøya kommune oppnevner 1 representant og minst 1 vararepresentant i selskapets 
representantskap. 

 
Vedlegg: 
 
Særutskrift fra k- sak 144/12, den 27.09.2012 
Brev fra Trondheim Havn, datert 21.01.2015 m/vedlegg 
Saksprotokoll fra Styremøte i Trondheim Havn den 19.11.2014 
Saksprotokoll fra møt i Representantskapet i Trondheim Havn den 16.12.2014 
Selskapsavtale 
Instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommunestyre fattet følgende vedtak i sitt møte den 27.09.2012, sak 144/12: 
 
«Frøya kommune vedtar å søke om å gå inn som deltaker i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn. 
Bakgrunnen for dette er at Frøya kommune ønsker å knytte til seg havne- og logistikkfaglig kompetanse på 
langsiktig basis.» 
 
Med dette som utgangspunkt har det vært avholdt flere møter med Trondheim Havn, samt at administrasjonen 
har arbeidet med å fremskaffe de opplysninger og fakta som TH har hatt behov for. I tillegg har Trondheim 
Havn informert formannskapet vedrørende selskapet og de bestemmelser som gjelder ved inntreden i selskapet. 
 
Vurdering: 
 
Styret i Trondheim Havn IKS behandlet kommunens søknad om å gå inn som deltaker i havneselskapet i sitt 
møte 19.11.2014 og følgende vedtak ble fattet: 
«Under forutsetning av at Frøya kommunestyre aksepterer THs selskapsavtale med underliggende avtaler og de 
vilkår som følger av denne, vil styret anbefale at Frøya kommune tiltrer selskapet som deltaker, med en 
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eierandel 0,09 %. Økonomiske disposisjoner i anlegg og infrastruktur på Frøya forutsettes å skje innenfor en 
forsvarlig økonomisk ramme. 
Av lov om interkommunale selskap samt selskapsavtalen følger at Frøya kommune oppnevner representant 
m/vara til selskapets representantskap. 
 
Styret vil fremme slikt vedtak overfor representantskapet: 
Representantskapet godkjenner Frøya kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. Frøya kommune vil ha 
eierandel på 0,09%. 
Når vedtak om deltakelse er fattet i Frøya kommunestyre, og vilkårene akseptert sendes saken til behandling i 
THs eierkommuner». 
 
Saken ble så behandlet i Representantskapets møte den 16.12.2014 med følgende vedtak: 
 
«Representantskapet godkjenner Frøya kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. Frøya kommune vil 
ha en eierandel på 0,09%. 
Når vedtak om deltakelse er fattet i Frøya kommunestyre, og vilkårene akseptert, sendes saken til behandling i 
THs eierkommuner.» 
 
Ut fra de vedtak som nå er gjort i Trondheim Havn IKS sine organer er nå alle vedtak positive for at Frøya 
kommune kan tre inn som deltaker. Det er imidlertid en forutsetning at alle deltakerkommunene godkjenner at 
Frøya trer inn i selskapet. Dette vil bli behandlet i de enkelte kommunestyrer etter at Frøya kommunestyre har 
vedtatt å gå inn i selskapet. De kommunene som må gjøre positive vedtak er følgende: Orkdal, Trondheim, 
Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Verran og Leksvik. 
 
I den utvikling vi ser for oss at sjøverts transport vil ha i fremtiden er det svært viktig at kommunen blir tilsluttet 
et selskap med høy kompetanse på området. En kommune av Frøya sin størrelse vil få store utfordringer innen 
forvaltning av våre dypvannskaier i fremtiden pga. at vi ikke har den kompetansen som dette krever og vil også 
ha utfordringer til å rekruttere slik kompetanse. Nordhammarvika er allerede ferdigbygd og tatt i bruk. Kaia har 
vært flittig brukt, men det er utfordrende å ha kontroll med alle anløp og hvilke godsmengder som går over kaia. 
I dag er det teknisk avdeling som får henvendelsene om anløp og bruk av kaia, men det skjer faktisk at kaia også 
tas i bruk som «liggekai» uten at kommunen er varslet. 
 
Vi har nå også ferdig forprosjekt for liggekai på Sistranda og søknad om statstilskudd til bygging av kaia er nå 
utarbeidet og oversendt til Kystverket. Her vil det være Trondheim Havn IKS som står som utbygger, dersom 
kommunen nå går inn som deltaker i havneselskapet. 
 
Rådmannen ser det som en stor styrke for kommunen og fremtidig forvaltning av våre kaier og havneanlegg at vi 
går inn som deltaker i Trondheim Havn IKS. Det tilrås derfor at kommunen gjør vedtak, slik det vist til i brev fra 
Trondheim Havn IKS, datert 21.01.2015. 
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TILLEGG TIL AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG AQUALINE  A/S  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner den fremlagte tilleggsavtalen m/vedlegg mellom Frøya kommune og Aqualine 
AS vedr. leie av areal i Nordhammarvik Næringspark. 
 
Vedlegg: 
 
Tilleggsavtale m/vedlegg 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Avtale som tidligere er godkjent av Frøya kommunestyre 
 
Saksopplysninger:   
 
I forbindelse med avtale inngått mellom Frøya kommune og Aqualine AS om leie av areal i Norhammarvik 
Næringspark har det vært behov for en del presiseringer og tilpasninger. Det er derfor fremforhandlet et tillegg 
til den inngåtte avtalen, hvor disse presiseringer er inntatt. 
 
Vurdering: 
 
De vesentlige forhold som nå er tatt inn i tilleggsavtalen er følgende forhold: 
 

• Festearealet som leies fra dag 1 er på 83,254,9 m2. 
• Opsjonsarealet er på ca. 32,2 daa 
• Betaling av festeavgift er fra 01.09.2014(Er allerede betalt for 2014 og for 1. halvår 2015) 
• Kommunen skal ikke stå for utbygging av spredenettet internt på område A 
• Kommunen skal ikke stå for asfaltering, men skal dekke et avrettingslag som Aqualine selv legger ut før 

asfaltering. Dette med bakgrunn i at areal A er avrettet med stedlige masser 0-63 mm som ikke har den 
kvalitet som kan benyttes som underlag til asfalt, i motsetning til de arealer som er avrettet med 0-63 
mm pukk som er tilkjørt utenfra. 

• Det gis tilgang over Aqualine sin eiendom til pullert(trosse) jfr. pkt. 7 
• Rett for Aqualine til å anlegge flytebrygge innenfor molo til båter som er direkte tilknyttet 

næringsutøvelsen på området. Det er ikke tillatt å leie ut til fritidsbåter. 
• Rett for kommunen å leie ut areal B(opsjonsarealet) på korttidskontrakt med Sarepta. 
• Regler for bruk av dypvannskaia. 

 
Rådmannen mener at tilleggsavtalen ikke strider mot prinsippene i allerede godkjent avtale og tilrår at den 
godkjennes som fremlagt. 
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ENDRET INTENSJONSAVTALE MELLOM PÅ RETT KJØL AS ORG.  NR.976 549 090  HERETTER 
KALT "PRK" OG FRØYA KOMMUNE 
 
 
Innstilling: 
 
Frøya formannskap godkjenner intensjonsavtalen med På rett kjøl. 
 
Vedlegg: 
 
Intensjonsavtale mellom På Rett Kjøl AS og Frøya kommune (unntatt offentlighet) 
 
Saksopplysninger:   
 
På Rett Kjøl AS ble stiftet i 1996 og er et selskap med ideelt formål. De er heleid av Added Value og har 
avdelinger i Trondheim, Frøya og Romerike. Added Value har samarbeidet med NAV Frøya tidligere. For mer 
informasjon se vedlegg: På rett kjøl AS - Bosetting for vanskeligstilte. 
 
I samarbeid med Husbanken har de satt i gang «Prosjekt bosetting». Der Husbankens bolig-sosiale 
kompetansetilskudd benyttes. Prosjektet har hatt to delmål. 
 
Delmål 1: utvikling av samhandlingsmodeller 

• Aktører, insentiver og samspill 
 
Delmål 2: grunnlag for hovedprosjket 

• Pilotkommuner 
 

Grunntanken i prosjektet er at det skal være attraktivt å besørge egen bolig med egne inntekter og kjernen i deres 
tankegang er: 
 

• Ikke bidra til å øke kommunens boligmasse 
• Tilpasset førstegangsetablerere 
• Individperspektiv 
• Integreringsperpektiv 
• Ikke øket press på leie- og boligmarkedet 

 
Det skal utelukkende bygges for vanskeligstilte og etter hva som er hensiktsmessig for kommunen (leie, leie til 
eie etcs). 
 
Knytte tiltak i samarbeid med NAV for å få folk på rett kjøl igjen. 

• Parallele løp (bolig og program = leie til eie). 
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Da de kom til delmål 2, å finne seg pilotkommuner, ble de av Husbanken oppfordret til å ta kontakt med Frøya 
kommune. Dette gjorde de i mail i desember 2014 –: 
 
«Mitt navn er Roger Barclet og jeg er prosjektleder ved stiftelsen På Rett Kjøl i Trondheim. Vi har den siste 
tiden arbeidet med et utredningsprosjekt støttet gjennom Husbankens  boligsosialt kompetansetilskudd. Målet 
med prosjektet var å synliggjøre alternative modeller for hvordan næringslivsaktører og kommuner kan 
samhandle i arbeidet med å framskaffe boliger til flyktninger (overførbar til vanskeligstilte generelt). Vi jobbet 
mot følgende delmål: 
 
- Å utvikle alternative samhandlingsmodeller som bidrar til å lette boligutfordringene i arbeidet med å 

bosette flyktninger  
- Opprette kontakt med kommuner og næringslivsaktører som er aktuelle for implementering av et 

hovedprosjekt hvor samhandlingsmodellene kan utprøves.  
 
Min henvendelse er knyttet til delmål 2 da vi nå er i fasen med å finne aktuelle kommuner for implementeringen 
av et hovedprosjekt. Vi ønsker derfor, etter anbefaling av Husbanken, å «invitere oss selv» til Frøya kommune 
for å presentere vårt arbeid overfor kommunens beslutningstakere og dermed vurdere mulighetene og 
grunnlaget for et pilotprosjekt.» 
 
PRK og Added Value kom til Frøya 14. januar og presenterte seg selv og sitt arbeide. Med på møtet fra Frøya 
kommune var Virksomhetsleder NAV og Rekrutterings- og tilflyttingssjef. Bakgrunnen for at disse to var med 
på møtet er at det er store vansker med å skaffe bolig til flyktningene og at det i utgangspunktet var bolig til 
flyktninger de tilbydte seg å fremskaffe for leie. Deres prosjekt ville kunne fremskaffe boliger raskt. Fra de får 
klarsignal til å bygge og til boligene står ferdig vil det normalt gå 4 måneder.  
 
21. januar 2015 var det nytt møte med PRK, Added Value, NAV- leder Elin Reppe, Virksomhetsleder SU- Marit 
W. Norborg, Virksomhetsleder Teknisk – Sigrid Hanssen, flyktningekonsulentene på Frøya og Hitra, Frøya 
kommunes boliggruppe (Lena Kvernø - NAV, Anniken Jørgensen - Nav, Doorin Durfee- NAV, og Hjørdis 
Årvik Smalø) der PRK fortalte om seg selv, sine eiere og prosjektet de ønsker å gjennomføre sammen med 
Frøya kommune. I denne sammenheng ble muligheten for at de kunne levere en helhetlig tjeneste innenfor 
tjenesteyting også diskutert. Dette er ikke en del av intensjonsavtalen. Den går kun på bygging av boliger. 
 
26. januar 2015 mottok vi et brev fra PRK vedrørende boligutvikling for vanskeligstilte. I dette brevet fremmer 
de sitt ønske, som en del av et forprosjekt med Husbanken å bistå Frøya kommune i arbeidet med å framskaffe 
boliger og bo tjenester for vanskeligstilte – i første omgang flyktningene. De ønsket derfor en intensjonsavtale 
med Frøya kommune som pilotkommune for implementering av et hovedprosjekt hvor samhandlingsmoddelen 
kan utprøves. Samhandlingsmodellen innebærer at næringslivet og kommunen samhandler for å få til boliger. 
 
I intensjonsavtalen ble det lagt inn et punkt 1.3.3 På Rett Kjøl skal levere en helhetlig tjeneste. Kvalifiseringsløp 
mot jobb, bo-veiledning, samtaleveiledning og ukentlig tilsyn av boligene er deler av tjenesten som leveres. 
 
Dette punktet er nå tatt ut av intensjonsavtalen, og det er kun tilbud om å leie bolig som ligger i den nye 
intensjonsavtalen. 
 
Det de tilbyr er at PRK bygger bolig der Frøya kommune har tildelingsrett til alle bygde enheter i 10 + 10 år 
samt at kommunen garanterer for husleien i løpet av perioden. Den enkelete leietaker vil stå ansvarlig for 
leieforholdet overfor Frøya kommune, inkludert husleie og depositum. Frøya kommune vil derfor ikke øke den 
kommunale boligmassen og ikke ha driftskostnader i tilknytning til boligene. 
 
PRK AS er ansvarlig for: 
 

• kjøp av tomt, samt finansiering gjennom Husbanken 
• at boligene bygges i henhold til gjeldende lover og regler ved å bruke autoriserte underleverandører 

som boligbygger 
 
Boligene som bygges i første del, vil være gjennomstrømningsboliger for flyktninger og i et evt neste byggetrinn 
ønsker de å bygge boliger som beboerne selv skal kunne eie på sikt. Det vil bla si at de som bor i 
gjennomstrømningsboligene som bygges nå, skal ha mulighet til å kjøpe egen bolig i neste trinn PRK planlegger. 
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I forhold til leie har PRK sagt at den vil ligge opp mot markedsleie, (mellom kr 6.700,- og kr 7.900,-)   men de 
ønsker å få til en så lav leie som mulig for at de som er vanskeligstilt skal ha muligheten for å leie. Her må 
kommunen etter hvert forhandle frem en leie de mener er rimelig.  
 
PRK sier følgende pr 20.02.15 vedrørende leien: 
 
«Estimatet på leien er basert på blant annet at tomtepris er 800 000,-, boligstørrelse rundt 60 m2, tilskudd 20%, 
osv. Frøya kommune har blant annet mulighet til å påvirke størrelsen på boligene. 
 
Tanken med intensjonsavtalen (som ikke er bindende) er å etablere det formelle grunnlaget for at vi skal komme 
sammen og finne den beste mulige løsningen for alle involverte parter. Vi har ingen ferdig pakkeløsning og et 
mål med prosjektet er å se på samhandlingsprosesser som fører frem til løsninger uten at det belaster 
kommunen økonomisk.  
 
Målet vårt er at leieprisene som skal tilbys gjenspeiler en viss sosial profil og i mangel av konkrete tall 
(tomtepris, boligstørrelser, tilskudd, etc) velger vi derfor å presentere et worst case senario estimat. Det er slik 
at vi må uansett sitte sammen og komme frem til et løsningsforslag alle parter er enige om og vårt utgangspunkt 
var at denne veien skulle vi gått den sammen.» 
 
Det er lagt frem tegninger på to størrelser på boligene, 42 m2, og 55 m2 + sportsbod på 5 m2. På spørsmål om 
de har lagt til grunn tomtepris ut fra 2 tomter svarer PRK følgende: 
 
«Ikke nødvendigvis, men det er for at vi skal ha høy takhøyde for å se om det er realiserbart. Billigere tomt vil 
derfor gi billigere redusert husleie i forhold til det som er utgangspunktet i estimatet. Husk også at 
sammensetning, størrelse, etc er det Frøya kommune som skal bestemme selv om det er en annen part som 
bærer det økonomiske ansvaret.» 
 
Det har vært en gjennomgang av det juridiske av kommuneadvokaten og det konkludert med at når På Rett Kjøl 
AS kommer til oss og tilbyr oss å leie leiligheter så er vi ikke forpliktet til å hente inn anbud fra andre.  Se 
vedlegg – mail fra kommuneadvokaten. 
 
Vurdering: 
 
Denne intensjonsavtalen gir administrasjonen et mandat til det videre arbeidet med å skaffe boliger til 
vanskeligstilte på Frøya. En endelig avtale vil bli forelagt politisk behandling.  
 
Saken er av Rådmannen vurdert opp i mot anskaffelsesloven, og det er konkludert med at dette prosjektet ikke er 
omfattet av plikten til å utlyse saken på Doffin jfr § 1-3 nr 2 b i lov om offentlige ansaffelser. 
  
Fra kommuneadvokaten er følgende vurdert (se også mail vedlagt): 
 
«Nedenstående er uttrykk for rettstilstanden for dette spørsmål, men vær oppmerksom på (i andre tilfelle) at det 
kan være forhold, som gjør at dette utgangspunkt allikevel ikke finner anvendelse. Man må også være 
oppmerksom på at selv om dette faller utenfor forskriftens anvendelsesområde, gjelder anskaffelsesloven likevel.     
                                                           
Hjemmelen finnes i forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3, bokstav b:  
  
«§ 1-3. Hvilke kontrakter som er omfattet av forskriften 
 
(1) Denne forskrift får anvendelse på tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller 
utførelse av bygge- og anleggsarbeider. 
 
(2) Forskriften får ikke anvendelse på: 
 
a. kontrakter som kan unntas i henhold til EØS-avtalens artikkel 123 eller er omfattet av forskrift vedtatt 

ved kgl.res. 4. oktober 2013 nr. 1185 om forsvars- og sikkerhets-anskaffelser § 1-3 (hvilke kontrakter 
som er omfattet av forskriften). Tilsvarende gjelder for kontrakter som ikke overstiger terskelverdiene i 
nevnte forskrifts § 2-2 (terskelverdier og CPV-koder) første ledd. 
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b. kontrakter om erverv eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av jord, eksisterende bygninger eller 
annen fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom. Kontrakter om finansielle tjenester, uten 
hensyn til form, inngått samtidig, før eller etter kontrakten om erverv eller leie, omfattes imidlertid av 
denne forskrift (….)» 

  
  
Ovenstående unntak er begrunnet i at kjøp og leie av fast eiendom i stor grad er avhengig av geografisk 
plassering, og dermed i hovedsak er knyttet til et lokalt marked som i liten grad berører grenseoverskridende 
handel (det finnes flere KOFA avgjørelser på dette). 
 
Det er endelig lagt til grunn at kommunen på ingen måte skal være med å bidra til oppføringen av husene 
(heller ikke kunne påvirke dette arbeid, påta seg noen form for risiko, likesom det ikke må være snakk om (for) 
høy grad av spesialtilpasninger på kommunens behov – samt at det ikke er lagt opp til at kommunen skal kjøpe 
disse boliger på et tidspunkt (meningen er her at flyktningene skal tilbydes dette) ). Dette er også sentralt i 
vurderingen spørsmålet, fordi det da teoretisk sett må foretas en grensedragning (juridisk) mellom leiekontrakt 
og en bygge- og anleggskontrakt (her finnes det også mange KOFA avgjørelser).» 
 
Rådmannen anbefaler godkjenning av intensjonsavtalen. 
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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
17.03.2015 

Arkivsaksnr: 
15/152 

Sak nr: 
51/15 

Saksbehandler: 
Maciej Karpinski 

Arkivkode: 
223  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
51/15 Formannskapet 17.03.2015 
/ Kommunestyret  
 
 
NY BEHANDLING - SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREUTVIKLIN G AV ORDNINGEN MED 
KUNSTNERE PÅ SULA  
 
 
Innstilling: 
 
Formannskapet ønsker å videreføre ordningen med kunstnere på Sula og bevilger 50.000.- til dette 
formålet i to år fremover. Formannskapet ønsker også at søkeren ser på alternative finansieringer for 
videreføring av dette prosjektet etter denne perioden. 
Midler hentes fra en reserve på 50.000.- fra virksomhet kultur - tilskudd private organisasjoner. 
 
Vedlegg: 
 

1. Ny søknad fra Stiftelsen Sula fyr 
2. Budsjett og beregning av kostnader 
3. Bakgrunn og fremdriftsplaner mot 2020 
4. Sak og vedtak fra FSK 17.02.15 

 
Saksopplysninger:   
 
Saken om støtte til Stiftelsen Sula fyr ble behandlet i FSK den 17.02.15. Sakken ble utsatt i påvente av 
økonomisk oversikt for prosjektet fra søkeren. Stiftelsen Sula fyr har nå sendt en ny søknad basert på den gamle 
søknaden til FSK fra 17.02.15. Den nye søknaden beskriver mer detaljert formål og økonomi og er mer 
utfyllende iht dokumentasjon. Søkeren ber også om støtte i en treårsperiode for å sikre videreføring og utvikling 
av dette konseptet.  
 
Vurdering:  
 
Søknaden fra Stiftelsen Sula fyr er mer utfyllende og detaljer iht økonomi og aktivitetsplan enn søknaden fra den 
17.02.15. Den beskriver også og begrunner denne satsningen bedre. Dette prosjektet er et trepartssamarbeid 
mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Lademoen kunstnerverksted og Frøya kommune hvor Stiftelsen Sula 
sørger for overnatting av kunstnere. Dette prosjektet både er og kan utvikle seg til noe positivt for Sula som 
samfunn i fremtiden. Den kan også gi Frøya kommune en viktig positiv reklame for øyrekka. Prosjektet kan også 
gi muligheter til en vidreføring som kan være selvfinansierende i fremtiden. Det er tre viktige punkter i dette 
prosjektet: 

1. Samarbeid med fylket og Lademoen Kunstnerverksted.  
Det er viktig med å opprettholde det gode samarbeidet men også vurdere omfang fra år til år. 
Forutsigbarheten er viktig for begge parter. 

2. Ringvirkninger for Sula som øy, befolkningen og Frøya kommune 
Effekten av en god markedsføring av dette prosjektet er veldig viktig. Et krav om spredning av 
informasjon om prosjektet er vesentlig for Sula og Frøya kommune. Bare på denne måten kan dette gi 
Frøya kommune den positive ringvirkningen. 

3. Muligheter i forhold til videreutvikling – sommermusikkskole. 
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Utvidelsen eller vridningen av prosjektet mot for eksempel sommermusikkskole er veldig postivt. En 
slik etablering kan være selvfinansierende i fremtiden og gi en ønsket økt kvalitet og aktivitet for Sula 
som besøks- eller bosted. 
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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
17.03.2015 

Arkivsaksnr: 
15/254 

Sak nr: 
52/15 

Saksbehandler: 
Maciej Karpinski 

Arkivkode: 
C33  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
52/15 Formannskapet 17.03.2015 
/ Kommunestyret 30.04.2015 
 
 
SPILLSTRATEGI I FRØYA KOMMUNE  
 
 
Innstilling: 
 
Formannskapet ønsker å støtte satsningen på spill i Frøya kommune ved å bevilge kr 80.000.- årlig i en 4 
års periode til dette formålet. Støtte gjelder to satsinger på spill, en på fast-Frøya og en på Mausund. 
Produksjonene skal gjennomføres annethvert år på fast-Frøya og Mausund for å unngå kollisjoner. 
Beløpet fordeles slik at det dekker støtte til produksjoner i fremføringsåret på 70.000.- og støtte til øvelser 
på 10.000.- utenom produksjonsåret. Formannskapet ber også om at rådmann bistår administrativt i 
denne perioden for å danne robuste organisasjoner rundt spillene i Frøya kommune. Målet er at de 
organisasjonene kan oppnå en økonomisk uavhengighet etter denne perioden. Spillarangører skal legge 
frem regnskap som viser bruken av midlene. Ubrukte midler betales tilbake til kommunen. 
 
Vedlegg: 
 

1. Møtereferat fra møte om spillstrategi fra 04.01.2014 
2. Møtereferat fra møte om spillstrategi fra 25.02.2015 
3. Spillstrategi i Frøya kommune – felles skriv. 

 
Saksopplysninger:   
 
Det har i noen år vært etterlyst en tydelig spillstrategi i Frøya kommune. For å kunne utarbeide en slik strategi 
ble det gjennomført møter med sentrale personer i kommunen, initiert av kultursjef, for å belyse saken.  
Frøya kommune har flere spill som ble fremført gjennom årene. Det siste spillet som ble fremført heter «Oda fra 
havet» - og ble fremført på Mausund i 2014. Det ble stillt mange spørsmål dette året knyttet til både støtte til 
slike spill men også tidspunkt og samarbeid med andre kulturaktører. Også Titranspel sin posisjon ble et tema. 
På bakgrunn av dette er det nå utarbeidet et forslag til en løsning i form av spillstrategi i Frøya kommune.  
 
Vurdering:  
 
Det er presentert en grundig analyse av spill og andre kulturarrangement i Frøya kommune. Her kommer det 
tydelig frem at spill bør ha samme vilkår og utviklingsmuligheter som for eksempel festivaler. Det vises også 
tydelig at det finnes to satsinger på spill, en på fast-Frøya og en på Mausund. Det er viktig å støtte slike tiltak 
som engasjerer flere folk – både gamle og unge - over lenger tid og som gir en kulturopplevelse til både Frøyas 
innbyggere og tilreisende.  
Det bør gjennomføres et musikkspill hvert år på Frøya. Ved to forskjellige spillesteder (Mausund og fast-Frøya) 
fordeles det slik at det året det gjennomføres et spill på fast-Frøya er det et hvileår på Mausund. Dette vil også 
gjelde fordelingen av ressurser. 
Støtte fra kommunen både økonomisk og organisatorisk bør betraktes som starthjelp for å kunne etablere robuste 
organisasjoner rundt spill i Frøya kommune. Målet er at de organisasjonene kan oppnå en økonomisk 
uavhengighet etter denne perioden.  
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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
17.03.2015 

Arkivsaksnr: 
15/376 

Sak nr: 
53/15 

Saksbehandler: 
Harriet Strand 

Arkivkode: 
039  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
53/15 Formannskapet 17.03.2015 
 
 
RÅDMANNENS ORIENTERING  
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FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
17.03.2015 

Arkivsaksnr: 
15/377 

Sak nr: 
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Saksbehandler: 
Harriet Strand 

Arkivkode: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
54/15 Formannskapet 17.03.2015 
 
 
ORDFØRERS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  15/378    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.03.15  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 03.03.15 godkjennes som fremlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 03.03.15 
 
 
 
 
 















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  15/380    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG EIDSVÅG KRAN OG 
TRANSPORTSERVICE AS - NORDHAMMARVIK NÆRINGSPARK  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner den fremlagte avtale til feste av eiendom på ca. 15 daa mellom 
Frøya kommune som bortfester og Eidsvåg Kran og Transportservice AS som fester i 
Nordhammarvik Næringspark. 
 
 
Vedlegg: 
 
Forslag til avtale mellom Frøya kommune og Eidsvåg Kran og Transportservice AS. 
Kart som viser arealet som leies. 
 
Saksopplysninger:   
 
Eidsvåg Kran og Transportservice AS søkte opprinnelig om feste av 10 daa areal i 
Nordhammarvik Næringspark med ytterligere opsjon på 10 daa. I og med at Aqualine fikk 
økt sitt areal fra opprinnelig 100 da(60 daa feste og opsjon på 40 daa) til 120 daa(80 da feste 
og opsjon på 40 da), ble Eidsvåg forespeilet kun å feste 10 daa og ingen opsjon. Senere fikk 
så Måsøval fiskeoppdrett AS tildelt ca. 10 da som føret til at Aqualine AS reduserte sitt 
opsjonsareal til 35 daa. 
 
Vurdering:  
 
Måsøval Fiskeoppdrett AS har nå trukket seg fra Nordhammarvik Næringspark, slik at det 
ble ledig ca. 10 daa. Eidsvåg ønsket som følge av dette å økes festeareal fra 10 daa til 15 daa 
og ingen opsjon på ytterligere areal. 
 
Arealet som Eidsvåg har omsøkt er når oppmålt og er på 14992,5 m2. Kart som viser arealet 
er en del av avtalen og følger vedlagt. Den endelige avtalen bygger på de samme 
forutsetninger som Aqualine- avtalen og hvor det er inntatt bestemmelser om forurensning og 
ikke minst bruk av kaia og hva som kan tas inn over kaia. Avtalen er forelagt Aqualine. Den 
eneste forskjellen i forhold til Aqualineavtalen er at arealet bortleies med et topplag på 0-63 
mm pukk, mens for Aqualine sin del er det på det arealet som leies fra dag en forutsatt et 



avrettingslag på 0-16 mm som underlag for asfalt. Dette forholdet ble tidlig avtalt i 
forbindelse med en evt. fremtidig asfaltering som kommunen skulle forestå. Bakgrunnen for 
dette er at arealet som Aqualine leier er topplaget fylt opp med i hovedsak masser som er 
knust på stedet, mens arealet lengst nord er fylt opp med tilførte knuste masser, som har en 
langt bedre gradering og hvor asfalt kan legges direkte på disse massene. 
 
Festeavgiften er avtalt årlig til 7% av en grunnpris på kr. 250,- pr. m2, noe som totalt utgjør 
kr. 262.368,- + mva pr. år. Innløsning av arealet kan først skje etter 10 år og 
innløsningsverdien er fastlagt til kr. 2.340.000,-. Det er en forutsetning at firmaet driver 
avgiftspliktig virksomhet, dette for at kommunen skal få momsrefusjon for sine 
investeringer. Det samme gjelder dersom deler eller hele arealet fremleies. 
 
Rådmannen tilrår at avtalen godkjennes slik den foreligger. 
 
 
 
 
 





















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: P24  

Arkivsaksnr.: 12/1228    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

DELTAKELSE I TRONDHEIM HAVN  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune trer inn som deltaker i det interkommunale havneselskapet 

«Trondheim Havn IKS» med gyldighet fra 1. januar 2016, med tinginnskudd 

som beskrevet i selskapets brev 21.01.2015. 

2. Frøya kommune godkjenner fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale og 

instruks for valgkomiteen for Trondheim Havn IKS. 

Frøya kommune er kjent med underliggende eieravtale fra 

selskapssammenslutningen fra 01.01.2013. 

3. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven 

tilligger kommunen, til Trondheim Havn IKS, jfr. Lov om havner og farvann av 

17.04.2009 §10. 

4. Frøya kommune oppnevner 1 representant og minst 1 vararepresentant i 

selskapets representantskap. 

 

 

Vedlegg: 
 

Særutskrift fra k- sak 144/12, den 27.09.2012 

Brev fra Trondheim Havn, datert 21.01.2015 m/vedlegg 

Saksprotokoll fra Styremøte i Trondheim Havn den 19.11.2014 

Saksprotokoll fra møt i Representantskapet i Trondheim Havn den 16.12.2014 

Selskapsavtale 

Instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn 

 

Saksopplysninger:   
 

Frøya kommunestyre fattet følgende vedtak i sitt møte den 27.09.2012, sak 144/12: 

 

«Frøya kommune vedtar å søke om å gå inn som deltaker i Trondheimsfjorden 

Interkommunale Havn. Bakgrunnen for dette er at Frøya kommune ønsker å knytte til seg 

havne- og logistikkfaglig kompetanse på langsiktig basis.» 



 

Med dette som utgangspunkt har det vært avholdt flere møter med Trondheim Havn, samt at 

administrasjonen har arbeidet med å fremskaffe de opplysninger og fakta som TH har hatt 

behov for. I tillegg har Trondheim Havn informert formannskapet vedrørende selskapet og de 

bestemmelser som gjelder ved inntreden i selskapet. 

 

Vurdering: 

 

Styret i Trondheim Havn IKS behandlet kommunens søknad om å gå inn som deltaker i 

havneselskapet i sitt møte 19.11.2014 og følgende vedtak ble fattet: 

 

«Under forutsetning av at Frøya kommunestyre aksepterer THs selskapsavtale med 

underliggende avtaler og de vilkår som følger av denne, vil styret anbefale at Frøya 

kommune tiltrer selskapet som deltaker, med en eierandel 0,09 %. Økonomiske disposisjoner 

i anlegg og infrastruktur på Frøya forutsettes å skje innenfor en forsvarlig økonomisk 

ramme. 

Av lov om interkommunale selskap samt selskapsavtalen følger at Frøya kommune 

oppnevner representant m/vara til selskapets representantskap. 

 

Styret vil fremme slikt vedtak overfor representantskapet: 

Representantskapet godkjenner Frøya kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. 

Frøya kommune vil ha eierandel på 0,09%. 

Når vedtak om deltakelse er fattet i Frøya kommunestyre, og vilkårene akseptert sendes 

saken til behandling i THs eierkommuner». 

 

Saken ble så behandlet i Representantskapets møte den 16.12.2014 med følgende vedtak: 

 

«Representantskapet godkjenner Frøya kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. 

Frøya kommune vil ha en eierandel på 0,09%. 

Når vedtak om deltakelse er fattet i Frøya kommunestyre, og vilkårene akseptert, sendes 

saken til behandling i THs eierkommuner.» 

 

Ut fra de vedtak som nå er gjort i Trondheim Havn IKS sine organer er nå alle vedtak 

positive for at Frøya kommune kan tre inn som deltaker. Det er imidlertid en forutsetning at 

alle deltakerkommunene godkjenner at Frøya trer inn i selskapet. Dette vil bli behandlet i de 

enkelte kommunestyrer etter at Frøya kommunestyre har vedtatt å gå inn i selskapet. De 

kommunene som må gjøre positive vedtak er følgende: Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, 

Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Verran og Leksvik. 

 

I den utvikling vi ser for oss at sjøverts transport vil ha i fremtiden er det svært viktig at 

kommunen blir tilsluttet et selskap med høy kompetanse på området. En kommune av Frøya 

sin størrelse vil få store utfordringer innen forvaltning av våre dypvannskaier i fremtiden pga. 

at vi ikke har den kompetansen som dette krever og vil også ha utfordringer til å rekruttere 

slik kompetanse. Nordhammarvika er allerede ferdigbygd og tatt i bruk. Kaia har vært flittig 

brukt, men det er utfordrende å ha kontroll med alle anløp og hvilke godsmengder som går 

over kaia. I dag er det teknisk avdeling som får henvendelsene om anløp og bruk av kaia, 

men det skjer faktisk at kaia også tas i bruk som «liggekai» uten at kommunen er varslet. 

 



Vi har nå også ferdig forprosjekt for liggekai på Sistranda og søknad om statstilskudd til 

bygging av kaia er nå utarbeidet og oversendt til Kystverket. Her vil det være Trondheim 

Havn IKS som står som utbygger, dersom kommunen nå går inn som deltaker i 

havneselskapet. 

 

Rådmannen ser det som en stor styrke for kommunen og fremtidig forvaltning av våre kaier 

og havneanlegg at vi går inn som deltaker i Trondheim Havn IKS. Det tilrås derfor at 

kommunen gjør vedtak, slik det vist til i brev fra Trondheim Havn IKS, datert 21.01.2015. 

 

 

 

 













































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  610 &01  
Arkivsaksnr.:  13/69    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
Formannskapet 
Kommunestyret 
Formannskapet 
 
 
TILLEGG TIL AVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG AQUALINE  A/S  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner den fremlagte tilleggsavtalen m/vedlegg mellom Frøya kommune 
og Aqualine AS vedr. leie av areal i Nordhammarvik Næringspark. 
 
 
Vedlegg: 
 
Tilleggsavtale m/vedlegg 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Avtale som tidligere er godkjent av Frøya kommunestyre 
 
Saksopplysninger:   
 
I forbindelse med avtale inngått mellom Frøya kommune og Aqualine AS om leie av areal i 
Norhammarvik Næringspark har det vært behov for en del presiseringer og tilpasninger. Det 
er derfor fremforhandlet et tillegg til den inngåtte avtalen, hvor disse presiseringer er inntatt. 
 
Vurdering: 
 
De vesentlige forhold som nå er tatt inn i tilleggsavtalen er følgende forhold: 
 

• Festearealet som leies fra dag 1 er på 83,254,9 m2. 
• Opsjonsarealet er på ca. 32,2 daa 
• Betaling av festeavgift er fra 01.09.2014(Er allerede betalt for 2014 og for 1. halvår 

2015) 
• Kommunen skal ikke stå for utbygging av spredenettet internt på område A 



• Kommunen skal ikke stå for asfaltering, men skal dekke et avrettingslag som 
Aqualine selv legger ut før asfaltering. Dette med bakgrunn i at areal A er avrettet 
med stedlige masser 0-63 mm som ikke har den kvalitet som kan benyttes som 
underlag til asfalt, i motsetning til de arealer som er avrettet med 0-63 mm pukk som 
er tilkjørt utenfra. 

• Det gis tilgang over Aqualine sin eiendom til pullert(trosse) jfr. pkt. 7 
• Rett for Aqualine til å anlegge flytebrygge innenfor molo til båter som er direkte 

tilknyttet næringsutøvelsen på området. Det er ikke tillatt å leie ut til fritidsbåter. 
• Rett for kommunen å leie ut areal B(opsjonsarealet) på korttidskontrakt med Sarepta. 
• Regler for bruk av dypvannskaia. 

 
Rådmannen mener at tilleggsavtalen ikke strider mot prinsippene i allerede godkjent avtale 
og tilrår at den godkjennes som fremlagt. 
 
 
 
 
 
 











































































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv:  431 &01  
Arkivsaksnr.:  15/140    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
ENDRET INTENSJONSAVTALE MELLOM PÅ RETT KJØL AS  ORG . NR.976 549 
090  HERETTER KALT "PRK" OG FRØYA KOMMUNE 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya formannskap godkjenner intensjonsavtalen med På rett kjøl. 
 
Vedlegg: 
 
Intensjonsavtale mellom På Rett Kjøl AS og Frøya kommune 
 
Saksopplysninger:   
 
På Rett Kjøl AS ble stiftet i 1996 og er et selskap med ideelt formål. De er heleid av Added 
Value og har avdelinger i Trondheim, Frøya og Romerike. Added Value har samarbeidet med 
NAV Frøya tidligere. For mer informasjon se vedlegg: På rett kjøl AS - Bosetting for 
vanskeligstilte. 
 
I samarbeid med Husbanken har de satt i gang «Prosjekt bosetting». Der Husbankens bolig-
sosiale kompetansetilskudd benyttes. Prosjektet har hatt to delmål. 
 
Delmål 1: utvikling av samhandlingsmodeller 

• Aktører, insentiver og samspill 
 
Delmål 2: grunnlag for hovedprosjket 

• Pilotkommuner 
 

Grunntanken i prosjektet er at det skal være attraktivt å besørge egen bolig med egne 
inntekter og kjernen i deres tankegang er: 
 

• Ikke bidra til å øke kommunens boligmasse 
• Tilpasset førstegangsetablerere 
• Individperspektiv 
• Integreringsperpektiv 
• Ikke øket press på leie- og boligmarkedet 



 
Det skal utelukkende bygges for vanskeligstilte og etter hva som er hensiktsmessig for 
kommunen (leie, leie til eie etcs). 
 
Knytte tiltak i samarbeid med NAV for å få folk på rett kjøl igjen. 

• Parallele løp (bolig og program = leie til eie). 
 
Da de kom til delmål 2, å finne seg pilotkommuner, ble de av Husbanken oppfordret til å ta 
kontakt med Frøya kommune. Dette gjorde de i mail i desember 2014 –: 
 
«Mitt navn er Roger Barclet og jeg er prosjektleder ved stiftelsen På Rett Kjøl i Trondheim. 
Vi har den siste tiden arbeidet med et utredningsprosjekt støttet gjennom Husbankens  
boligsosialt kompetansetilskudd. Målet med prosjektet var å synliggjøre alternative modeller 
for hvordan næringslivsaktører og kommuner kan samhandle i arbeidet med å framskaffe 
boliger til flyktninger (overførbar til vanskeligstilte generelt). Vi jobbet mot følgende delmål: 
 
- Å utvikle alternative samhandlingsmodeller som bidrar til å lette boligutfordringene i 

arbeidet med å bosette flyktninger  
- Opprette kontakt med kommuner og næringslivsaktører som er aktuelle for 

implementering av et hovedprosjekt hvor samhandlingsmodellene kan utprøves.  
 
Min henvendelse er knyttet til delmål 2 da vi nå er i fasen med å finne aktuelle kommuner for 
implementeringen av et hovedprosjekt. Vi ønsker derfor, etter anbefaling av Husbanken, å 
«invitere oss selv» til Frøya kommune for å presentere vårt arbeid overfor kommunens 
beslutningstakere og dermed vurdere mulighetene og grunnlaget for et pilotprosjekt.» 
 
PRK og Added Value kom til Frøya 14. januar og presenterte seg selv og sitt arbeide. Med på 
møtet fra Frøya kommune var Virksomhetsleder NAV og Rekrutterings- og tilflyttingssjef. 
Bakgrunnen for at disse to var med på møtet er at det er store vansker med å skaffe bolig til 
flyktningene og at det i utgangspunktet var bolig til flyktninger de tilbydte seg å fremskaffe 
for leie. Deres prosjekt ville kunne fremskaffe boliger raskt. Fra de får klarsignal til å bygge 
og til boligene står ferdig vil det normalt gå 4 måneder.  
 
21. januar 2015 var det nytt møte med PRK, Added Value, NAV- leder Elin Reppe, 
Virksomhetsleder SU- Marit W. Norborg, Virksomhetsleder Teknisk – Sigrid Hanssen, 
flyktningekonsulentene på Frøya og Hitra, Frøya kommunes boliggruppe (Lena Kvernø - 
NAV, Anniken Jørgensen - Nav, Doorin Durfee- NAV, og Hjørdis Årvik Smalø) der PRK 
fortalte om seg selv, sine eiere og prosjektet de ønsker å gjennomføre sammen med Frøya 
kommune. I denne sammenheng ble muligheten for at de kunne levere en helhetlig tjeneste 
innenfor tjenesteyting også diskutert. Dette er ikke en del av intensjonsavtalen. Den går kun 
på bygging av boliger. 
 
26. januar 2015 mottok vi et brev fra PRK vedrørende boligutvikling for vanskeligstilte. I 
dette brevet fremmer de sitt ønske, som en del av et forprosjekt med Husbanken å bistå Frøya 
kommune i arbeidet med å framskaffe boliger og bo tjenester for vanskeligstilte – i første 
omgang flyktningene. De ønsket derfor en intensjonsavtale med Frøya kommune som 
pilotkommune for implementering av et hovedprosjekt hvor samhandlingsmoddelen kan 
utprøves. Samhandlingsmodellen innebærer at næringslivet og kommunen samhandler for å 
få til boliger. 



 
I intensjonsavtalen ble det lagt inn et punkt 1.3.3 På Rett Kjøl skal levere en helhetlig 
tjeneste. Kvalifiseringsløp mot jobb, bo-veiledning, samtaleveiledning og ukentlig tilsyn av 
boligene er deler av tjenesten som leveres. 
 
Dette punktet er nå tatt ut av intensjonsavtalen, og det er kun tilbud om å leie bolig som 
ligger i den nye intensjonsavtalen. 
 
Det de tilbyr er at PRK bygger bolig der Frøya kommune har tildelingsrett til alle bygde 
enheter i 10 + 10 år samt at kommunen garanterer for husleien i løpet av perioden. Den 
enkelete leietaker vil stå ansvarlig for leieforholdet overfor Frøya kommune, inkludert 
husleie og depositum. Frøya kommune vil derfor ikke øke den kommunale boligmassen og 
ikke ha driftskostnader i tilknytning til boligene. 
 
PRK AS er ansvarlig for: 
 

• kjøp av tomt, samt finansiering gjennom Husbanken 
• at boligene bygges i henhold til gjeldende lover og regler ved å bruke autoriserte 

underleverandører som boligbygger 
 
Boligene som bygges i første del, vil være gjennomstrømningsboliger for flyktninger og i et 
evt neste byggetrinn ønsker de å bygge boliger som beboerne selv skal kunne eie på sikt. Det 
vil bla si at de som bor i gjennomstrømningsboligene som bygges nå, skal ha mulighet til å 
kjøpe egen bolig i neste trinn PRK planlegger. 
 
I forhold til leie har PRK sagt at den vil ligge opp mot markedsleie, (mellom kr 6.700,- og kr 
7.900,-)   men de ønsker å få til en så lav leie som mulig for at de som er vanskeligstilt skal 
ha muligheten for å leie. Her må kommunen etter hvert forhandle frem en leie de mener er 
rimelig.  
 
PRK sier følgende pr 20.02.15 vedrørende leien: 
 
«Estimatet på leien er basert på blant annet at tomtepris er 800 000,-, boligstørrelse rundt 
60 m2, tilskudd 20%, osv. Frøya kommune har blant annet mulighet til å påvirke størrelsen 
på boligene. 
 
Tanken med intensjonsavtalen (som ikke er bindende) er å etablere det formelle grunnlaget 
for at vi skal komme sammen og finne den beste mulige løsningen for alle involverte parter. 
Vi har ingen ferdig pakkeløsning og et mål med prosjektet er å se på samhandlingsprosesser 
som fører frem til løsninger uten at det belaster kommunen økonomisk.  
 
Målet vårt er at leieprisene som skal tilbys gjenspeiler en viss sosial profil og i mangel av 
konkrete tall (tomtepris, boligstørrelser, tilskudd, etc) velger vi derfor å presentere et worst 
case senario estimat. Det er slik at vi må uansett sitte sammen og komme frem til et 
løsningsforslag alle parter er enige om og vårt utgangspunkt var at denne veien skulle vi gått 
den sammen.» 
 
Det er lagt frem tegninger på to størrelser på boligene, 42 m2, og 55 m2 + sportsbod på 5 m2. 
På spørsmål om de har lagt til grunn tomtepris ut fra 2 tomter svarer PRK følgende: 



 
«Ikke nødvendigvis, men det er for at vi skal ha høy takhøyde for å se om det er realiserbart. 
Billigere tomt vil derfor gi billigere redusert husleie i forhold til det som er utgangspunktet i 
estimatet. Husk også at sammensetning, størrelse, etc er det Frøya kommune som skal 
bestemme selv om det er en annen part som bærer det økonomiske ansvaret.» 
 
Det har vært en gjennomgang av det juridiske av kommuneadvokaten og det konkludert med 
at når På Rett Kjøl AS kommer til oss og tilbyr oss å leie leiligheter så er vi ikke forpliktet til 
å hente inn anbud fra andre.  Se vedlegg – mail fra kommuneadvokaten. 
 
Vurdering: 
 
Denne intensjonsavtalen gir administrasjonen et mandat til det videre arbeidet med å skaffe 
boliger til vanskeligstilte på Frøya. En endelig avtale vil bli forelagt politisk behandling.  
 
Saken er av Rådmannen vurdert opp i mot anskaffelsesloven, og det er konkludert med at 
dette prosjektet ikke er omfattet av plikten til å utlyse saken på Doffin jfr § 1-3 nr 2 b i lov 
om offentlige ansaffelser. 
  
Fra kommuneadvokaten er følgende vurdert (se også mail vedlagt): 
 
«Nedenstående er uttrykk for rettstilstanden for dette spørsmål, men vær oppmerksom på (i 
andre tilfelle) at det kan være forhold, som gjør at dette utgangspunkt allikevel ikke finner 
anvendelse. Man må også være oppmerksom på at selv om dette faller utenfor forskriftens 
anvendelsesområde, gjelder anskaffelsesloven likevel.     
                                                           
Hjemmelen finnes i forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3, bokstav b:  
  
«§ 1-3. Hvilke kontrakter som er omfattet av forskriften 
 
(1) Denne forskrift får anvendelse på tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, 
tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. 
 
(2) Forskriften får ikke anvendelse på: 
 
a. kontrakter som kan unntas i henhold til EØS-avtalens artikkel 123 eller er omfattet 

av forskrift vedtatt ved kgl.res. 4. oktober 2013 nr. 1185 om forsvars- og sikkerhets-
anskaffelser § 1-3 (hvilke kontrakter som er omfattet av forskriften). Tilsvarende 
gjelder for kontrakter som ikke overstiger terskelverdiene i nevnte forskrifts § 2-2 
(terskelverdier og CPV-koder) første ledd. 

 
b. kontrakter om erverv eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av jord, 

eksisterende bygninger eller annen fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom. 
Kontrakter om finansielle tjenester, uten hensyn til form, inngått samtidig, før eller 
etter kontrakten om erverv eller leie, omfattes imidlertid av denne forskrift (….)» 

  
  



Ovenstående unntak er begrunnet i at kjøp og leie av fast eiendom i stor grad er avhengig av 
geografisk plassering, og dermed i hovedsak er knyttet til et lokalt marked som i liten grad 
berører grenseoverskridende handel (det finnes flere KOFA avgjørelser på dette). 
 
Det er endelig lagt til grunn at kommunen på ingen måte skal være med å bidra til 
oppføringen av husene (heller ikke kunne påvirke dette arbeid, påta seg noen form for risiko, 
likesom det ikke må være snakk om (for) høy grad av spesialtilpasninger på kommunens 
behov – samt at det ikke er lagt opp til at kommunen skal kjøpe disse boliger på et tidspunkt 
(meningen er her at flyktningene skal tilbydes dette) ). Dette er også sentralt i vurderingen 
spørsmålet, fordi det da teoretisk sett må foretas en grensedragning (juridisk) mellom 
leiekontrakt og en bygge- og anleggskontrakt (her finnes det også mange KOFA 
avgjørelser).» 
 
Rådmannen anbefaler godkjenning av intensjonsavtalen. 
 
 
 
 
 



Bosetting for vanskeligstilte
På Rett Kjøl AS



På Rett Kjøl
• Selskap med ideelt formål 

• Stiftet i 1996 

• Avdelinger i Trondheim, Frøya og 
Romerike 

• Leverer livsmestring gjennom: 
• Tilbake til jobb 
• Forebyggende ungdomsarbeid 
• Kompetanseutvikling 
• Etterutdanning 
• Aktivitetstilbud 
• Humanitært arbeid 
• Trening og arbeidshelse

Leveranser til: 

NAV 
Helseregionene 

Flyktningetjenesten 
VOX 

VGS-oppfølging 
Næringslivet



Målgrupper

• Ungdom med sammensatt 
problematikk 

• Drop-outs 

• Mennesker med utfordringer 
knyttet til å få og behold en jobb

Jobb fremmer integrering og reduserer stigma



Synergieffekt

• Incita Gruppen
• HF-Incita 
• Incita Pluss 
• Incita Eiendom 
• På Rett Kjøl 
• Added Value

‘’Det er et spørsmål om 
verdighet - å ha muligheten 
til å betale mine egne 
regninger - å være som alle 
andre’’



Prosjekt bosetting 

• Husbankens boligsosialt kompetansetilskudd 

• Delmål 1: utvikling av samhandlingsmodeller 
• Aktører, insentiver og samspill 

• Delmål 2: grunnlag for hovedprosjekt 
• Pilotkommuner



GRUNNTANKE
DET SKAL VÆRE ATTRAKTIVT Å BESØRGE EGEN BOLIG MED 
EGNE INNTEKTER!



Kjernen i vår tankegang
• Ikke bidra til å øke 

kommunenes boligmasse 

• Tilpasset for 
førstegangsetablere 

• Individperspektiv 

• Integreringsperspektiv 

• Ikke øker presset på leie og 
boligmarkedet



Pilot/hovedprosjekt

• Bygge utelukkende for vanskeligstilte og etter hva 
som er hensiktsmessig for kommunen (leie, leie til 
eie, etc.) 

• Knytte tiltak i samarbeid med NAV for å få folk på 
rett kjøl igjen 

• Parallele løp (bolig og program = leie til eie)



roger.barclet@parettkjol.no 
Tlf. 454 17 140
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv:  223   
Arkivsaksnr.:  15/152    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
 
 
NY BEHANDLING - SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREUTVIKLIN G AV 
ORDNINGEN MED KUNSTNERE PÅ SULA  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet ønsker å videreføre ordningen med kunstnere på Sula og bevilger 
50.000.- til dette formålet i to år fremover. Formannskapet ønsker også at søkeren ser 
på alternative finansieringer for videreføring av dette prosjektet etter denne perioden. 
Midler hentes fra en reserve på 50.000.- fra virksomhet kultur - tilskudd private 
organisasjoner. 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Ny søknad fra Stiftelsen Sula fyr 
2. Budsjett og beregning av kostnader 
3. Bakgrunn og fremdriftsplaner mot 2020 
4. Sak og vedtak fra FSK 17.02.15 

 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Saken om støtte til Stiftelsen Sula fyr ble behandlet i FSK den 17.02.15. Sakken ble utsatt i 
påvente av økonomisk oversikt for prosjektet fra søkeren. Stiftelsen Sula fyr har nå sendt en 
ny søknad basert på den gamle søknaden til FSK fra 17.02.15. Den nye søknaden beskriver 
mer detaljert formål og økonomi og er mer utfyllende iht dokumentasjon. Søkeren ber også 
om støtte i en treårsperiode for å sikre videreføring og utvikling av dette konseptet.  
 
Vurdering:  
 
Søknaden fra Stiftelsen Sula fyr er mer utfyllende og detaljer iht økonomi og aktivitetsplan 
enn søknaden fra den 17.02.15. Den beskriver også og begrunner denne satsningen bedre. 
Dette prosjektet er et trepartssamarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Lademoen 
kunstnerverksted og Frøya kommune hvor Stiftelsen Sula sørger for overnatting av 
kunstnere. Dette prosjektet både er og kan utvikle seg til noe positivt for Sula som samfunn i 



fremtiden. Den kan også gi Frøya kommune en viktig positiv reklame for øyrekka. Prosjektet 
kan også gi muligheter til en vidreføring som kan være selvfinansierende i fremtiden. Det er 
tre viktige punkter i dette prosjektet: 

1. Samarbeid med fylket og Lademoen Kunstnerverksted.  
Det er viktig med å opprettholde det gode samarbeidet men også vurdere omfang fra 
år til år. Forutsigbarheten er viktig for begge parter. 

2. Ringvirkninger for Sula som øy, befolkningen og Frøya kommune 
Effekten av en god markedsføring av dette prosjektet er veldig viktig. Et krav om 
spredning av informasjon om prosjektet er vesentlig for Sula og Frøya kommune. 
Bare på denne måten kan dette gi Frøya kommune den positive ringvirkningen. 

3. Muligheter i forhold til videreutvikling – sommermusikkskole. 
Utvidelsen eller vridningen av prosjektet mot for eksempel sommermusikkskole er 
veldig postivt. En slik etablering kan være selvfinansierende i fremtiden og gi en 
ønsket økt kvalitet og aktivitet for Sula som besøks- eller bosted. 

 
 
 
 
 











































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv:  C33   
Arkivsaksnr.:  15/254    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
 
 
SPILLSTRATEGI I FRØYA KOMMUNE  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet ønsker å støtte satsningen på spill i Frøya kommune ved å bevilge kr 
80.000.- årlig i en 4 års periode til dette formålet. Støtte gjelder to satsinger på spill, en 
på fast-Frøya og en på Mausund. Produksjonene skal gjennomføres annethvert år på 
fast-Frøya og Mausund for å unngå kollisjoner. Beløpet fordeles slik at det dekker 
støtte til produksjoner i fremføringsåret på 70.000.- og støtte til øvelser på 10.000.- 
utenom produksjonsåret. Formannskapet ber også om at rådmann bistår 
administrativt i denne perioden for å danne robuste organisasjoner rundt spillene i 
Frøya kommune. Målet er at de organisasjonene kan oppnå en økonomisk 
uavhengighet etter denne perioden. Spillarangører skal legge frem regnskap som viser 
bruken av midlene. Ubrukte midler betales tilbake til kommunen. 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Møtereferat fra møte om spillstrategi fra 04.01.2014 
2. Møtereferat fra møte om spillstrategi fra 25.02.2015 
3. Spillstrategi i Frøya kommune – felles skriv. 

 
Saksopplysninger:   
 
Det har i noen år vært etterlyst en tydelig spillstrategi i Frøya kommune. For å kunne 
utarbeide en slik strategi ble det gjennomført møter med sentrale personer i kommunen, 
initiert av kultursjef, for å belyse saken.  
Frøya kommune har flere spill som ble fremført gjennom årene. Det siste spillet som ble 
fremført heter «Oda fra havet» - og ble fremført på Mausund i 2014. Det ble stillt mange 
spørsmål dette året knyttet til både støtte til slike spill men også tidspunkt og samarbeid med 
andre kulturaktører. Også Titranspel sin posisjon ble et tema. 
På bakgrunn av dette er det nå utarbeidet et forslag til en løsning i form av spillstrategi i 
Frøya kommune.  
Vurdering:  
 



Det er presentert en grundig analyse av spill og andre kulturarrangement i Frøya kommune. 
Her kommer det tydelig frem at spill bør ha samme vilkår og utviklingsmuligheter som for 
eksempel festivaler. Det vises også tydelig at det finnes to satsinger på spill, en på fast-Frøya 
og en på Mausund. Det er viktig å støtte slike tiltak som engasjerer flere folk – både gamle 
og unge - over lenger tid og som gir en kulturopplevelse til både Frøyas innbyggere og 
tilreisende.  
Det bør gjennomføres et musikkspill hvert år på Frøya. Ved to forskjellige spillesteder 
(Mausund og fast-Frøya) fordeles det slik at det året det gjennomføres et spill på fast-Frøya 
er det et hvileår på Mausund. Dette vil også gjelde fordelingen av ressurser. 
Støtte fra kommunen både økonomisk og organisatorisk bør betraktes som starthjelp for å 
kunne etablere robuste organisasjoner rundt spill i Frøya kommune. Målet er at de 
organisasjonene kan oppnå en økonomisk uavhengighet etter denne perioden.  
 
 
 
 
 













 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  15/376    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  15/377    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
ORDFØRERS ORIENTERING  
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