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Saknr: 188/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

18.08.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1755 

Sak nr: 

188/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

188/20 Formannskapet 18.08.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.06.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 16.06.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 16.06.20 

 

 



Saknr: 189/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

18.08.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1762 

Sak nr: 

189/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

189/20 Formannskapet 18.08.2020 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

Eiermøte 22 juni 2020 Trondheim havn Havnedirektørens introduksjon 

Referat eiermøte Trondheim havn 22.06.20 

Høringsuttalelse KVU Regionrådet 12.06.20 

Kopi av Grendalag – korona 

Møtereferat Regionrådet 12.06.20 

Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter 

 



Saknr: 190/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

18.08.2020 

Arkivsaksnr: 

19/1077 

Sak nr: 

190/20 

Saksbehandler: 

Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 

Q31 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

90/19 Kommunestyret 20.06.2019 

183/20 Formannskapet 16.06.2020 

261/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 17.06.2020 

190/20 Formannskapet 18.08.2020 

 

INVESTERINGSPROSJEKT GJETØY BRU 2019-TILLEGGSFINANSIERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til saksutredningen og kostnader for ny Gjetøy bru. 

 

Kommunestyret vedtar følgende finansiering av prosjektet: 

 

Gjenværende bevilgning til Gjetøy bru  : kr. 1.340.000,- 

Omdisponering av ubrukte lånemidler  : kr. 2.507.900,- 

Momskompensasjon     : kr.    962.100,- 

Total finansiering     : kr. 4.810.000,- 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.06.2020 sak 183/20 

 

Vedtak: 
1. Med den kunnskap vi nå har omkring saksbehandlingen/godjenninger og anbudspriser for 

henholdsvis ny bru og gjenfylling mellom Brannøya og Gjetøya vedtar formannskapet at 

brualternativet velges. 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med entreprenør for bygging av bru, slik 

at bygging kan skje i august som forutsatt i fremdriftsplanen. 

3. Finansieringsplan legges frem for godkjenning før kontrakt med entreprenør, signeres. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.06.2019 sak 90/19 

 

Vedtak: 

 
Det vises til saksutredningen angående valg av løsning for tilknytning av Gjetøya til resten av vegnettet på 

Mausund. 
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Kommunestyret vedtar at alternativet med igjenfylling av sundet (alternativ 2) gjennomføres, da dette 

alternativet er det rimeligste både når det gjelder investering og fremtidig vedlikehold/drift. Det forutsettes at 

det legges kulvert gjennom fyllinga med tilstrekkelig kapasitet for å sikre gjennomstrømming i sundet. 

 

Tiltaket dekkes over budsjettposten avsatt til Gjetøy bru. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Gjetøy bru ble reparert i 2017 og etter denne reparasjonen ble det foretatt ny klassifisering av 

brua. Det viste seg at brua var i mye dårligere forfatning enn først antatt og som følge av 

rapporten ble den nedklassifisert til 1,5 tonn aksellast og 3,5 tonn totalvekt. Dette setter store 

begrensninger for trafikken over brua og frem til Gjetøya. 

 

Som følge av dette ble det igangsatt utredning/prosjektering av to ulike alternativer, 

henholdsvis gjenfylling av sundet eller ny bru. Et grovt overslag utført av konsulenten viste  at 

gjenfylling vil være marginalt rimeligere enn ny bru. Det ble derfor igangsatt 

grunnundersøkelser, strømningsundersøkelser m.m. for å ha et godt grunnlag både for selve 

fyllinga (massebehov) og for størrelse på kulverter. 

 

Vurdering: 

 

Det ble i februar søkt om fylling i sjø til Fylkesmannen(FM), samtidig som det ble søkt om 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for uttak av steinmasser og fylling i sjøen. Vi fikk i 

april tilbakemelding fra FM om at de ikke ville behandle søknaden om fylling etter 

forurensningsloven før etter at kommunen har gitt dispensasjon etter PBL. Dispensasjonen ble 

først gitt 15.05.  

 

Det ble sendt ut anbud på begge alternative løsninger, henholdsvis fylling og ny bru. Som følge 

av manglende svar fra FM om godkjenning av fylling etter forurensningsloven ble det i 

konkurransegrunnlaget tatt forbehold om at dersom FM ikke hadde godkjent søknaden om 

fylling innen 15.06 så hadde kommunen rett til å anta ny bru, selv om anbudssummen er høyere 

enn fylling.  

 

De to alternative løsninger (bru eller fylling) ble utlyst på anbud og vi mottok 2 anbud på ny 

bru og 3 anbud på fylling.  Det viste seg at fylling var noe rimeligere enn ny bru, men dette kan 

fort endre seg dersom Fylkesmannen stiller krav til større kulverter enn det som er medtatt i 

anbudsutlysningen.  

 

FM gav tilbakemelding i juni at de ikke kunne behandle søknaden før tidligst etter ferien, i 

tillegg skal denne søknaden kunngjøres. Noe som ville medføre at vi ikke ville få en 

tilbakemelding om de kulverter som var inkludert i anbudet hadde tilstrekkelig størrelse, samt 

at en slik utsettelse sannsynligvis medfører at fyllingsarbeidet må utsettes til neste vår. Med 

bakgrunn i dette forholdet ble det derfor inngått kontraktsforhandlinger med entreprenør. 

 

Entreprenør er nå i full gang med detaljprosjektering og det forventes oppstart av byggingen i 

september, med svært kort byggetid. Både brufundamenter og selve brudekke skal 
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prefabrikkeres og løftes på plass. Dette gir bedre kontroll på utførelsen og kortere byggetid, 

noe som er viktig sett i forhold til at forbindelsen til Gjetøya blir brutt i byggetiden, den tiden 

sundet er stengt for biltrafikk var også en del av evalueringen ved antakelse av anbud. 

 

Uansett vil man sikre gangforbindelse med utlegging av en midlertidig flytebrygge. Ut fra 

anbud/kontrakt vil kjøreforbindelsen være stengt i 14 dager. 

 

Pr dato har vi en gjenværende bevilgning på prosjektet Gjetøy bru på kr. 1.340.000,- 

 

Ut fra anbud/kontrakt med entreprenør og de kostnader vi får med detaljprosjektering, 

uavhengig kontroll m.m. får man følgende kostandsoppsett for prosjektet: 

 

Anbud/kontrakt      : kr. 2.998.739,- 

Gjenværende detaljprosjektering    : kr.    250.000,- 

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse  : kr.    100.000,- 

Midlertidig gangadkomst      : kr.    100.000,-  

Byggeledelse/prosjektledelse/oppfølging i byggetiden : kr.    100.000,- 

Uforutsette utgifter      : kr.    300.000,- 

Sum ekskl. mva       : kr. 3.848.739,- 

25% mva       : kr.    962,184,- 

Total kostnad       : kr. 4.810.923,- 

 

 

 

 

Kommunedirektøren tilrår at prosjektet gjennomføres og at dette finansieres på følgende måte: 

 

Gjenværende bevilgning til Gjetøy bru  : kr. 1.340.000,- 

Omdisponering av ubrukte lånemidler  : kr. 2.508.739,- 

Momskompensasjon     : kr.    962.184,- 

Total finansiering     : kr. 4.810.923,- 

 

  

  

 



Saknr: 191/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

18.08.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1772 

Sak nr: 

191/20 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

240 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

191/20 Formannskapet 18.08.2020 

/ Kommunestyret  

 

ØKONOMISK HALVÅRSRAPPORTERING 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar den økonomiske halvårsrapporten 2020 til orientering 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Den økonomiske oversikten viser et avvik på ca. 3,4 millioner kr pr 30.06.20 i forhold til 

budsjett. Oppsettet nedenfor har ikke med en oppdatert avkastningsrapport pr 30.06. da den 

ikke ble mottatt før den 12.08. Den viser en positiv avkastning på ca. 2 millioner kr. 

Kommunen budsjetterer i samme oppsett 3,3 millioner kr i avkastning. 

 

Økonomisk oversikt pr 30.06.20 

NAVN Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. 
endring 

Regnskap Avvik i 
NOK 

Sum Kommunedirektør 13 815 953 2 403 395 16 219 347 13 271 678 2 947 670 

Sum Servicekontoret 6 659 726 10 000 6 669 726 7 009 582 -339 856 

Sum ramme Fellestjenester 20 475 679 2 413 395 22 889 073 20 281 260 2 607 814 

            

Sum Admin Oppvekst 12 043 326 1 046 164 13 089 490 14 741 040 -1 651 549 

            

Dyrøy oppvekstsenter 2 759 116 16 495 2 775 611 2 232 384 543 227 

Mausund skole/SFO/barnehage 2 336 620 0 2 336 620 2 185 160 151 460 

Nabeita skole 7 168 552 28 866 7 197 418 7 259 492 -62 074 

Nordskag oppvekstsenter 4 684 991 47 423 4 732 414 4 152 430 579 984 

Sistranda skole-barneskole 8 710 008 0 8 710 008 8 137 306 572 702 

Frøya ungdomsskole 7 986 573 0 7 986 573 7 458 259 528 313 

Sørburøy barne- og ungdomsskole 839 113 0 839 113 889 478 -50 365 

Nesset barnehage 3 080 888 35 052 3 115 940 2 741 809 374 131 

Musikk- og kulturskole 1 861 546 0 1 861 546 1 660 834 200 712 

Sum skolene og barnehage 39 427 407 127 836 39 555 243 36 717 152 2 838 090 

Sum ramme oppvekst 51 470 733 1 174 000 52 644 733 51 458 192 1 186 541 
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Admin Helse og omsorg 220 743 443 647 664 390 476 804 187 586 

Sum Familie og helse 14 602 421 0 14 602 421 15 151 014 -548 594 

NAV - Sosialtjenesten - Frøya 3 338 223 0 3 338 223 4 363 622 -1 025 399 

Sum PLO 32 918 948 0 32 918 948 36 797 419 -3 878 473 

Sum BAM 19 489 234 0 19 489 234 18 946 469 542 763 

Sum Helse og mestring 70 569 569 443 647 71 013 216 75 735 328 -4 722 117 

            

Sum Kultur og idrett 4 008 422 3 425 4 011 847 4 379 359 -367 512 

            

Sum DKT 12 668 598 153 963 12 822 561 13 197 606 -375 045 

            

VAR-områder -3 822 706 0 -3 822 706 -4 075 882 253 177 

Kalkulatoriske avskrivninger/renter -4 001 500 0 -4 001 500 0 -4 001 500 

Sum VA og kalkulatoriske inntekter -7 824 206 0 -7 824 206 -4 075 882 -3 748 323 

            

Virksomhet for forvaltning 2 884 151 0 2 884 151 792 164 2 091 988 

Sum Teknisk 7 728 543 153 963 7 882 506 9 913 888 -2 031 380 

            

Frie inntekter. -170 381 
870 

-1 791 860 -172 173 730 -178 105 024 5 931 294 

Finans 8 663 229 -1 002 978 7 660 251 13 704 558 -6 044 307 

            

SUM Frøya kommune pr 30.06.20 -7 465 695 1 393 592 -6 072 104 -2 632 439 -3 439 667 

 

 

Vurdering: 

 

Avviket på ramme fellestjenester skyldes i hovedsak mottatte midler for Øya-prosjektet. I 

denne rammen er det merforbruk i forbindelse med boligene som benyttes i ROP tjenesten, ca. 

1,6 millioner kr.  

 

Oppvekst har et positivt avvik i forhold til budsjettet på 1,2 millioner kr. I hovedsak er dette 

besparelser på driften for å håndtere driften andre halvår 2020.  

 

Helse og mestring har et negativt avvik på 4,7 millioner kr. Dette skyldes utfordringer i driften 

som er tidligere belyst i kommunaldirektørens sak om nedtrekket på kommunens budsjett.  

 

Teknisk har et negativt avvik på ca. 2 millioner. Dette skyldes i helhet kalkulatoriske 

avskrivninger og utgifter. Dette blir ikke praktisk gjennomført før årsavslutningen. Isolert har 

Drift og kommunalteknikk et lite merforbruk på 375 000 kr, mens Forvaltning har et 

mindreforbruk på 2 millioner kr. Dette skyldes ledige stillinger og midler som skal utbetales til i 

løpet av året. 

 

Kommunen har et positivt avvik på frie inntekter, som skyldes ekstrautbetalinger i 

rammetilskuddet i forbindelse med Korona-epidemien. 
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Finans har et negativt avvik, som i hovedsak skyldes ikke ført avkasting på portefølje hos 

Grieg og et større avdrag på lån enn budsjettert.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Totalt for kommunen så er det pr 30.06.20 et negativt avvik på ca. 1,5 millioner kr, hvis 

avkastingen på porteføljen tas med.  

 

I denne ligger også en betydelig reduksjon i budsjettet som en følge av at kommunens inntekter 

ble tatt ned 20 millioner kr i budsjettvedtaket. Det er spesielt Helse og mestring som ikke når 

sine sparekrav. Kommunedirektøren vil orientere om dette i egen sak. 

 

 



Saknr: 192/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

18.08.2020 

Arkivsaksnr: 

20/459 

Sak nr: 

192/20 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

150 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

71/20 Formannskapet 19.03.2020 

18/20 Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 23.04.2020 

117/20 Formannskapet 30.04.2020 

8/20 Frøya eldre- og brukerråd 27.04.2020 

192/20 Formannskapet 18.08.2020 

/ Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester  

/ Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur  

/ Frøya eldre- og brukerråd  

/ Kommunestyret  

 

OMSTILLINGSUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I KOMMUNENS 

BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. For å nå årets budsjettmål vedtar Kommunestyret de foreslåtte effektiviserings og 

omstillingstiltak kommunedirektøren foreslår innenfor hvert rammeområde, som vist i 

tabeller i punkt 6 i saksfremstillingen, merket «nye tiltak» 

 

2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig 

effekt skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt 

opp så langt. 

 

3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det 

lages et opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet 

(administrasjon, tilltitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og 

ressursbruk løpende. 

 

4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og 

konkretiseres ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med 

økonomiplan 2021 – 2024. 

 

5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket 
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Behandling/vedtak i Frøya eldre- og brukerråd den 27.04.2020 sak 8/20 

 

Vedtak: 
1. Eldre og brukerrådet (FEB) tar kommunedirektørens vedlagte forslag til nedtrekk i kommunebudsjettet 

til orientering, og anmoder kommunestyret om i størst mulig grad å unngå kvalitativ reduksjon i 

tjenester som vedrører eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

2. Eldre og brukerrådet ber om at vedtaket om 20% stilling som brukerombud iverksettes, som 

forutsetning for at rådet skal fungere som forutsatt. 

 

Enstemmig. 

 

Frøya Eldre- og brukerråds behandling i møte 27.04.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 
 

1. Eldre og brukerrådet (FEB) tar kommunedirektørens vedlagte forslag til nedtrekk i kommunebudsjettet 

til orientering, og anmoder kommunestyret om i størst mulig grad å unngå kvalitativ reduksjon i 

tjenester som vedrører eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

2. Eldre og brukerrådet ber om at vedtaket om 20% stilling som brukerombud iverksettes, som 

forutsetning for at rådet skal fungere som forutsatt. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.04.2020 sak 117/20 

 

Vedtak: 
 

Frøya formannskap støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets innstilling: 

 

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 fjernes 

 Ansettelse i stillingen som kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester avventes 

frem til budsjettbehandling 2021 

 Ansettelse av ny stabssjef avventes frem til budsjettbehandling 2021 

 

2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita 

oppvekstsenter fjernes 

 Lederstrukturen innenfor oppvekstsektoren vurderes 

 Ordningen med gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter begrenses til 1. og 2. klasse 

 Tilskuddet til norskopplæring arbeidsinnvandrere (kr. 125 000,-) fjernes 

 To-lærersystemet på alle enheter opprettholdes 

 Det ses på ytterligere innsparing i Kulturskolen 

 

3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse områdene: 

• Ned til en etasje på Kysthaven 
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• Strukturendringer virksomhet familie og helse 

• Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste 

• Drift dagsenter 

• Kantinedrift Sistranda skole 

• Åpen barnehage 

• Cafe Kysthaven 

 

I tillegg bes det om følgende:  

 Alle tiltak som vurderes må ses i sammenheng på tvers av rammeområder og 

tjenestetilbud. Dette gjelder for eksempel omorganisering av kantinedrift, Cafe 

Kysthaven, egenregi transport dagsenter og drift av dagtilbud. Det bør ses på utvidet 

samarbeid med Dalpro for å bistå med kommunens tjenestetilbud.  

 Kommunedirektøren bes gjennomføre RO-prosessen i BAM-tjenesten så raskt som mulig. 

 Lederstrukturen innenfor rammeområdet vurderes, direkte tjenesteyting skjermes.  

 

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen 

I tillegg bes det om følgende:  

 Det startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som også 

inkluderer kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.  

 Det sikres at tilbudet av fysiske bøker og bibliotekbesøk ivaretas 

 Antall kinoforestillinger reduseres til 150 forestillinger 

 

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

• Punktet om at Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 

strykes 

• Det ses på reduksjon av antall årsverk innenfor rammeområdet  

I tillegg bes det om følgende:  

 Inntekt ved utleie Sistranda skole legges inn 

 

6. I tillegg til overnevnte nedtrekk bes kommunedirektøren: 

 Se på inntektspotensial på alle tjenesteområder 

 Utrede muligheten for å løse flere av kommunens tjenester som interkommunale samarbeid 

 Vurdere effektivisering av kommunens tjenester 

 Se på hva reduksjon av reiser, kurs og konferanser har medført i reduserte utgifter som følge 

av korona-situasjonen 

 Se på muligheten for å omfordele mellom rammene for å redusere nedtrekkene innenfor helse 

og mestring, og oppvekst.  

 Vurdere avtalen med Trondheim Havn for å maksimere kommunens inntekstpotensiale 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 30.04.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Borgelig gruppe: 

 

Frøya formannskap støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og 

omstillingsutvalgets innstilling: 
1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 

2020 fjernes 
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 Ansettelse i stillingen som kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester 

avventes frem til budsjettbehandling 2021 

 Ansettelse av ny stabssjef avventes frem til budsjettbehandling 2021 

 

2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita 

oppvekstsenter fjernes 

 Lederstrukturen innenfor oppvekstsektoren vurderes 

 Ordningen med gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter begrenses til 1. og 

2. klasse 

 Tilskuddet til norskopplæring arbeidsinnvandrere (kr. 125 000,-) fjernes 

 To-lærersystemet på alle enheter opprettholdes 

 Det ses på ytterligere innsparing i Kulturskolen 

 

3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan 

som opplistet i saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse 

områdene: 

• Ned til en etasje på Kysthaven 

• Strukturendringer virksomhet familie og helse 

• Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste 

• Drift dagsenter 

• Kantinedrift Sistranda skole 

• Åpen barnehage 

• Cafe Kysthaven 

 

I tillegg bes det om følgende:  

 Alle tiltak som vurderes må ses i sammenheng på tvers av rammeområder og 

tjenestetilbud. Dette gjelder for eksempel omorganisering av kantinedrift, 

Cafe Kysthaven, egenregi transport dagsenter og drift av dagtilbud. Det bør 

ses på utvidet samarbeid med Dalpro for å bistå med kommunens 

tjenestetilbud.  

 Kommunedirektøren bes gjennomføre RO-prosessen i BAM-tjenesten så 

raskt som mulig. 

 Lederstrukturen innenfor rammeområdet vurderes, direkte tjenesteyting 

skjermes.  

 

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen 

I tillegg bes det om følgende:  

 Det startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som 

også inkluderer kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.  

 Det sikres at tilbudet av fysiske bøker og bibliotekbesøk ivaretas 

 Antall kinoforestillinger reduseres til 150 forestillinger 
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5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet 

i saksutredningen med følgende endringer: 

a. Punktet om at Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget 

i 2020 strykes 

b. Det ses på reduksjon av antall årsverk innenfor rammeområdet  

I tillegg bes det om følgende:  

 Inntekt ved utleie Sistranda skole legges inn 

 

6. I tillegg til overnevnte nedtrekk bes kommunedirektøren: 

 Se på inntektspotensial på alle tjenesteområder 

 Utrede muligheten for å løse flere av kommunens tjenester som interkommunale 

samarbeid 

 Vurdere effektivisering av kommunens tjenester 

 Se på hva reduksjon av reiser, kurs og konferanser har medført i reduserte 

utgifter som følge av korona-situasjonen 

 Se på muligheten for å omfordele mellom rammene for å redusere nedtrekkene 

innenfor helse og mestring, og oppvekst.  

 Vurdere avtalen med Trondheim Havn for å maksimere kommunens 

inntekstpotensiale 

Enstemmig. 

 

 

HOOKs innstilling: 

 

Hovedutvalg for Helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur sender saken over til 

formannskap/kommunestyret uten forslag til endelig vedtak da det politiske miljøet trenger 

lengre tid på å diskutere de ulike forslagene til vedtak. 

 

Falt enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 23.04.2020 sak 18/20 

 

Vedtak: 
Hovedutvalg for Helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur sender saken over til formannskap/kommunestyret 

uten forslag til endelig vedtak da det politiske miljøet trenger lengre tid på å diskutere de ulike forslagene til 

vedtak. 

 

HOOKs behandling i møte 24.04.20: 

 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 
 

Hovedutvalg for Helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur sender saken over til 

formannskap/kommunestyret uten forslag til endelig vedtak da det politiske miljøet trenger 

lengre tid på å diskutere de ulike forslagene til vedtak. 

 

Enstemmig. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets 

innstilling: 

 

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen 

• Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 

 

2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen 

• Mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita oppvekstsenter 

 

3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan 

som opplistet i saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse 

områdene: 

• Ned til en etasje på Kysthaven 

• Strukturendringer virksomhet familie og helse  

• Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste 

• Drift dagsenter  

• Kantinedrift Sistranda skole   

• Åpen barnehage 

• Cafe Kysthaven 

 

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen 

 

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet 

i saksutredningen 

• Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 

• Miljøuka arrangeres i storformat hvert 2. år. 

 

Falt enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2020 sak 71/20 

 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte.  

 
Enstemmig.  

 

 

Formannskapets behandling i møte 19.03.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ordfører: 
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Saken utsettes til neste formannskapsmøte.  

 

Enstemmig.  

 

 

 

Vedlegg: 

 
ROS analyser fra rammeområdene helse, oppvekst og teknisk på foreslåtte effektiviseringstiltak 

Saksprotokoll, FSK 30.04.20 sak 117/20 

 

 

Saksopplysninger:   

 

1. Bakgrunn for saken: 

 

Kommunestyret vedtok 19.12.2019 at det skal gjennomføres en omstillingsprosess med et 

effektiviseringskrav på 16.5 mill. kr for 2020. Tiltakene som foreslås skal være konsekvensutredet.  

 

Kommunestyresak 207/19, punkt 7: Rådmann vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus 

på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden 

 

Verbalt: 

o Rådmann bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene, både på kort og 

lang sikt- tiltakene skal konsekvens- utredes. 

o Det nedsettes et omstillingsutvalg.  

o Inndekning til økning i driftsbudsjett 10 millioner fra disposisjonsfond 

o Resterende nedtrekk fra rammeområdene 

 

Tiltak for 2020 legges med dette fram for politisk behandling. Saken inneholder også tiltak for 2021, 

slik at kommunestyret kan se et helhetlig opplegg for hvordan kommunen kan oppnå balanse i 

økonomien.  

 

2. Det faktiske omstillingsbehovet 

 

o Kommunestyret vedtok gjennom handlingsprogram 2020 og økonomiplan 2020-2023, at det skulle 

gjennomføres en effektivisering på ca. 16,6 mill. kr. i 2020 for å få et bærekraftig budsjett i balanse.  

 

o Når regnskapet for 2019 var klart, viste dette et merforbruk i drift på ca. 16 mill. kr. I tallet ligger 

svikt i finans, og overforbruk på drift, i hovedsak innenfor ramme helse og mestring på ca 9 

millioner kroner. Dette gjelder hhv barnevern, NAV sosial og pleie og omsorg- i hovedsak nye 

ressurskrevende brukere. I tillegg har kommunen fått en krevende ROP tjeneste i 2020 som vi vet pr 

d.d. vil kreve flere ressurser enn de har i dag.  

 

Flere av utgiftene innen helse er av varig karakter og ville bidra til å gjøre 2020 enda mer krevende.  

 

I driftsbudsjettet for 2020 ble helse styrket med 2,5 millioner kroner. Likevell ser en av regnskapstall pr 

1. halvår 2020 at ramme helse og mestring vil få utfordringere med å holde rammen også i 2020. dette 

gjelder pleie og omsorgstejenesten, NAV og ROP (rus/psykisk helse) 
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Regnskapstall 1. halvår 

 

Totalt omstillingsbehov for kommunen se dermed slik ut pr 11.08.20: 

 

Effektiviseringskrav i budsjett 2020:  16 600 mill kr 

Estimert merforbruk helse 2020:   5 mill kr (anslag) 

  

Totalt omstillingsbehov 2020   21 600 mill kr 

 

Dette er et betydelig beløp og utgjør 6,2 % av netto driftsrammer for 2020. 

 

Samlet omstillingsbehov er derfor stort. 

 

 

Dagen sak legger fram to typer tiltak til politisk behandling: 

 

1. Tiltak som gir effekt for 2020. Noen av tiltakene er allerede iverksatt etter vedtak i FSK 

30.04.20. 

 

2. Tiltak som må utredes og planlegges videre for å kunne iverksettes og gi helårseffekt i 

2021 og planperioden. Tiltakene under pkt. 2 legges fram for politisk behandling nå for å få en 

prinsipiell tilslutning på retning og type tiltak. Dette slik at administrasjonen kan gå videre 

med utredning og planlegging av tiltakene for å oppnå effekt fra 2021.  

 

De konkrete forslagene må deretter legges fram og behandles av kommunestyret gjennom 

Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024. 

 

Kommunedirektøren har følgende oppfordring når det gjelder den politiske behandlingen av saken: 

o Kommunestyret behandler tiltakene for 2020-2021 som en helhet. Dersom tiltak tas ut, bør 

andre tiltak (som gir tilsvarende innsparing i kroner) tas inn. 

o Dersom kommunestyret ønsker å se på andre tiltak enn de som er nevnt, bør disse i størst mulig 

grad konsekvens-/ROS-vurderes før de vedtas. 

 

3. Arbeidet med omstillingsprosessen: 

 

I forbindelse med budsjettbehandlingen av budsjett og handlingsprogram for 2020 – 2023 ble det vedtatt 

å nedsette et omstillingsutvalg for å se på hvordan kommunens rammer skulle ta inn nedtrekkene på 

budsjettet som følge av mindre inntekter til kommunen.  

 

Omstillingsutvalg ble nedsatt i januar 2020, og består av 3 arbeidsgiverrepresentanter, 2 

arbeidstakerrepresentanter og hovedverneombud. Utvalget har hatt møte hver uke og har vurdert alle 

ledige stillinger fortløpende. Gjennom dette har kommunedirektøren opprettet en stillingsbank. Alle 

virksomhetsledere har gjennom denne prosessen hatt et «stående» krav om innsparing.  

 

Hvert rammeområde har opprettet en arbeidsgruppe for omstilling. I arbeidsgruppen sitter 

plasstillitsvalgte og vernetjeneste sammen med arbeidsgiverrepresentanter. 

 

4. Saksgangen: 
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Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at innsparingene er allerede vedtatt i budsjett for 2020, det 

er tiltakene for å nå budsjettmålene som her er til behandling. Tiltakene er beskrevet i punkt 6 i 

saksfremstillingen. 

 

Noen av tiltakene er allerede vedtatt – disse står merket i tabellene «vedtatt i FSK 30.04.20» 

 

De nye foreslåtte tiltakene er merket «nye tiltak»  

 

Eventuelle endringer som medfører at budsjettmidler skal flyttes fra en ramme til en annen (eks. fra 

fellestjenester til teknisk), skal budsjettjusteres i egen sak.  

 

Kommunedirektøren vil komme med en slik sak etter av denne saken er ferdigbehandlet.  

 

 

Vedtatt innsparingskrav pr ramme: 

 

 
 

Nedtrekket har vært til politisk drøfting og behandling i flere runder  

 

Først det opprinnelige vedtaket om 3 % nedtrekk: 19 desember 2019 

Så de tiltak som ble fremlagt for FSK (som KST etter delegering): 30.04.20 

 

I dagens sak vises frem de tiltak som ble vedtatt i FSK 30.04.20 og forslag til nye tiltak, dvs 

ytterligere innsparingskrav på grunnlag av FSK sitt vedtak  

 

5. Gjennomføringsfasen 

 

Det er til dels krevende forslag til omstillingstiltak som foreslås. Derfor blir det viktig og nødvendig med 

god dialog og tett samspill med politisk nivå og ansatte når tiltakene mer konkret skal utformes og 

gjennomføres. 

 

En viktig fase i omstillingsarbeidet har vært å forberede/utrede/foreslå tiltak slik som det er gjort så 

langt. En minst like stor og krevende jobb er den som kommer etter kommunestyrets vedtak – å 

gjennomføre tiltakene og faktisk oppnå den effektivisering som tiltakene er ment å gi. 

 

Viktige forutsetninger for å lykkes med gjennomføringen slik kommunedirektøren ser det, er: 

 

o Det må utarbeides gjennomføringsplaner slik at ledelse/politikere/ansatte løpende kan følge med på 

status for gjennomføringen, og her må ansvar/suksessfaktorer/fallgruver være tydelige. 

o Det må kommuniseres åpent og tydelig om konsekvensene av tiltak. 
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o Økonomi skal ses i sammenheng med kvaliteten på tjenestene og dialog med 

innbyggerne/næringsliv; Frøya jobber etter tankegangen helhetlig styring. 

o Trepartssamarbeidet må være sentralt for å unngå omkamper om tiltak. 

o Det må kunne sies stopp dersom tiltak har utforutsette konsekvenser. I så fall må andre typer 

tiltak gjennomføres. 

o Det nye driftsnivået som omstillingen gir, må kunne holdes over tid. Kommunen kan ikke bruke mer 

penger enn det som er disponibelt. Det er derfor viktig samtidig å jobbe med kultur for god 

økonomistyring og budsjettdisiplin. 

o Helhetlig styring og gevinstrealisering skal være bærende prinsipp i omstillingsarbeidet. 

 

 

Handlingsprogram 2021 og økonomiplan 2021-2024 

 

Gjennom arbeidet med denne saken har kommunedirektøren kommet langt på vei med forberedelser til 

handlingsprogram 2021 og økonomiplan 2021-2024.  Enkelte tiltak som ligger inne i tabellene og som 

gjelder for 2021, vil det bli jobbet videre med og de vil bli lagt inn i handlingsprogram med økonomiplan 

2021 - 2024. Det er imidlertid viktig at kommunestyret tar prinsipielt stilling til disse tiltakene nå 

dersom de skal kunne iverksettes fra 1.1.2021 og dermed gi helårseffekt for 2021. 

 

 
6. Effektiviseringstiltak innenfor hvert rammeområde 

 

Utfyllende konsekvensanalyser av tiltakene ligger vedlagt saken 
 

Ramme fellestjenester 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse i 

2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20         
Inndragelse av bolig- og 

tilflyttnings-koordinator  

 

01.01.20 665 000 kr 665 000 Oppgavene overføres 

andre 

Inndragelse av 50% 

samfunnsplanlegger stilling 

01.01.20 700 000 kr 300 000 kr Oppgaven legges til 

teknisk forvaltning 

Redusere bruk av 

konsulenter 

01.01.20 250 000 kr 250 000 kr Bruke egne ansatte,  

kan gå mere tid 

har ikke all 

fagkunnskapen innomhus 

Holde tilbake ledige 

stillinger ut 2020 

01.01.20 900 000 kr   Flere oppgaver på de som 

er på jobb. Enkelte saker 

tar lenger tid 

Brukerombudstilling holdes 

ledig ut året 2020 

01.01.20 120 000 kr   Ivaretas av det statlige 

brukerombudet, eldre og 

brukerråd mangeler en 

repr. i sitt utvalg 

Nye tiltak  

 

        

Vakanser/sykemeldinger   230 000     
  
Ekstra innsparinger 

servicesenter 

 

    
200 000 

    

Inndragelse av 4 01.09.20 400 000      
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fagrådgiverstillinger 

 

Obs! stillingene er 

lønnsplassert innenfor hvert 

rammeområde, og 

innsparingen vil således 

legges dit. 

 

01.01.21 1 700 000  Mer saksbehandling og 

koordinering på lederne 

 

Forutsetter at 1 stilling 

tas inn på hver av 

rammene oppvekst, helse 

kultur og teknisk 

Nedtrekkskrav   2 218 668 kr 2 218 668 kr   
Sum alle tiltak   3 465 000 kr 2 915 000 kr   
Differanse   1 246 332 kr    696 332 kr   
 

 

Ramme Oppvekst (inkl flyktningetjeneste og voksenopplæring) 

Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse i 

2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20         
Sørburøy nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20  121 000  226 000 Redusert lærertetthet 

Mausund nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20  135 000  325 000 Redusert lærertetthet 

Sistranda bs nedtrekk 0,5 

ÅV 

01.08.20  135 000  325 000 Redusert lærertetthet 

Nesset bhg nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20  125 000  300 000 Redusert voksentetthet 

          
          
Nye tiltak  

 

        

Flyktnigetjenesten overføres 

til Familiens hus 

Har i dag 4,20 ÅV 

Nedtrekk 1,2 ÅV 

 

01.09.20 

  
260 000 

 

 780 000 

NY ÅV-ramme 2 ÅV 

(Flyktningkonsulent og 

programveileder). 

Overføres til Helse 

(familiens hus).  

 

Voksenopplæringen i 

prosess vedr organisering. 

Nedtrekk 0,5 ÅV 

01.09.20     

Foreslår å overføre 

deler av undervisningen 

av voksne til DalPro og 

undervisning av barne 

til Sistranda 

Barneskole. Kjøp av 

tjenester. 
 

Mausund OPVS 

Har i dag 7,84 ÅV og 20 

elever og 5 bhg-barn 

Nedtrekk på drift med kr 70 

tusen for 2020 og 120 tusen 

for 2021 

Nedtrekk med 0,21 ÅV 

(tidligere vedtatt 0,5 ÅV) 

 

01.08.20  127 000  276 500 

Redusert lærertetthet. 

Dyrøy OPVS 

Nedtrekk på drift med kr: 

65 tusen i 2020 og 87 tusen i 

2021. 

01.08.20  65 000  87 000 

Vil svekke arbeid med 

barn med særlige 

utfordringer. Dette 

gjelder både veiledning 
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Midlertidig nedtrekk for 

skoleåret 20/21 med 0,20 ÅV 

knyttet til sosiallærer 

 

av ansatte bhg og skole 

og arbeid direkte opp mot 

barn/foreldre. Arbeid 

med læringsmiljøet. 

Redusert svømming. 

Nordskag OPVS 

Har i dag 19,55 ÅV 

Nedtrekk på drift med kr 

185 tusen i 2020 og 269 

tusen i 2021 

Nedtrekk 1,4 ÅV 

 

01.08.20  565 000  1 179 000 

Gratis SFO delvis ut. 

Redusert svømming. Vil 

svekke arbeid med barn 

med særlige utfordringer. 

Dette gjelder både 

veiledning av ansatte bhg 

og skole og arbeid direkte 

opp mot barn/foreldre. 

Arbeid med 

læringsmiljøet. 

 

Nabeita OPVS 

Nedtrekk på drift med kr 

275 tusen i 2020 og 2021. 

Veksler (midlertidig 

nedtrekk) sosiallærer-

stillingen (0,6 ÅV) mot en 

lærer for skoleåret 20/21 ifb 

med en ekstra 1. klasse 

kommen skoleår.  

 

01.08.20  436 000  500 000 

Nedtrekk stilling - 

vedkommende overført 

til lønn - felles adm. 53% 

stilling. 

 

Sistranda b-skole 

Har i dag 205 elever og 32,7 

ÅV. Nedtrekk i drift med kr 

240 tusen i 2020 og 40 tusen 

i 2021 

Styrkes med 1 ÅV ifb med 1 

ekstra 1. klasse kommende 

skoleår.  

 

01.08.20  240 000 
 40 000 

 

Se vedlegg. Korrigert inn 

1 ÅV fra høst 2020  

som følge 1 ekstra 1. 

klasse. 

Nesset barnehage 

Har i dag 14 ÅV og 47 barn 

Ytterligere nedtrekk 0,5 ÅV 

(tidligere vedtatt 0,5 ÅV) 

 

01.08.20  390 000  270 000 

Redusert voksentetthet og 

redusering av 

driftskostnader.   

Frøya ungdomsskole 

Har i dag 21.72 ÅV 

Nedtrekk i drift på kr 690 

tusen i 2020 og 480 tusen i 

2021 

Midlertidig nedtrekk 

skoleåret 20/21 

 

01.08.20  612 000  370 000 

Se vedlegg 

Kulturskolen 

Har i dag 5,7 ÅV  

Nedtrekk i drift med kr 361 

tusen i 2020 og 580 tusen i 

2021 

 

01.01.20  361 000  580 000 

Øke inntekten tilsvarende 

0,4 ÅV i tillegg til 

generell reduksjon av 

driftskostnader.    

 

Ansvar 2000 – oppvekst 

Generell nedtrekk knyttet il 

vikarordningen.  

 

01.08.20   500 000  500 000 

Redusert lærertetthet ved 

fravær. 
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Nedtrekks krav   - 5 202 365  - 5 202 365    
Sum alle tiltak   + 4 072 200r + 5758 500    
Differanse    - 1 130 165  +   556 135    
 

 

 

 

Netto nedtrekk ÅV for RO 2 

Barnehage og skole (inkl 2 ÅV ifb med  ekstra 1. kl fra høst 2020 3,11 ÅV 

Flyktnigetjenesten og Voksenopplæringa 1,70 ÅV 

Totalt netto reduksjon av ÅV 
4,81 ÅV 

 

 

Nedtrekks kravet for 2020     -  5,202 mil kr 

o Total nedtrekk 2020 inkl drift og ÅV er      4,072 mill kr  

o Differanse / underdekning                                          -  1,130 mill kr 

o 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser      0,540 mill kr 

Differanse / underdekning                                          -  1,670 mill kr 

 

 

Nedtrekks kravet for 2021    -  5,202 mill kr 

o Total nedtrekk 2021 inkl drift og ÅV     5,758 mill kr 

o Differanse / merdekning                                         + 0,556 mill kr 

o 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser      1,300 mill kr* 

Differanse / underdekning                                          -  0,744 mill kr 

 

Ramme helse og mestring 

 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse 

i 2020 

Anslått 

besparelse 

i 2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20         
Fastlege, øke inntekt 01.01.20 900 000 900 000 Ingen 

Dialyse inntekt 01.01.20 1 000 000 1 000 000 Ingen  

Treningsutstyr 01.01.21 0 276 000 Ingen  

Årsverk bemanning natt 

oppfølgingstjeneste 

01.04.20 800 000 1 200 000 Tiltaket er gjennomført. Beboere 

med behov for 24/7 med aktiv 

nattvakt har flytte/skifte 

omsorgsbolig. Endret drift til 

boligtjeneste med punktjenester. 

Gikk fra midlertidig løsning til fast 

løsning. Tiltak som effektiviserer 

driften vesentlig. God styring av 

ressursene både de økonomiske, 

kompetanse og personell. 

Demenskoordinator 0,2ÅV 01.01.20 140 000   Rollen ivaretas pr. tiden av 

fagutviklingssykepleier 

Livsgledekonsulent 0,2 ÅV 01.01.20 140 000   Rollen ivaretas pr. tiden av 

fagutviklingssykepleier 

Endre driftsform kommunal 01.09.20 78 000 314 000 Flere pasienter får et tilbud. Vedtatt 
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fysioterapeut/avdelingsleder i sak 20/405.  

Reduser kjøp av statlige 

hjelpetiltak  barnevern 

01.01.20 400 000 400 000 Tiltak som i dag kjøpes kan gis 

lokalt i «Familiens hus». Tiltaket 

må sees i sammenheng med 

strukturelle endringer i Familie og 

helse og ny organisering av 

«Familiens hus». Konsekvens - vil 

ta av kapasitet hos ansatte i 

hjelpetjenestene. Det vurderes 

urealistisk at alle tiltak kan stoppes, 

men tiltak kan utvikles kommunalt 

til mindre kostand. 

Barnevernstiltak er generelt 

kostbare, og vil trolig kunne gi en 

økonomisk besparelse og et mer 

tilgjengelig tilbud lokalt. Sak 

20/1525 ASU 18.08.20 

Reduksjon budsjett 

støttekontakter 

01.01.20 360 000 360 000 Vanskelig å stipulere 

driftskostnader. Effektuerer vedtak 

fortløpende gjennom året. Pr tiden 

liten pågang på tjenesten, få aktive 

vedtak. 

Akviviseringstiltak 

avlastning 

01.01.20 300 000 300 000 Vanskelig å stipulere 

driftskostnader. Effektuerer vedtak 

fortløpende gjennom året. Pr tiden 

liten pågang på tjenesten, få aktive 

vedtak. De vedtak som er i drift ved 

avlastningsboligen, ligger 

årsverkene i turnus og i 

lønnsarkene. 

Reduksjon 0,8ÅV 

utetjenesten 

01.01.20 534 000 534 000 Mindre ivaretakelse av helhetlig 

tjenesteyting. Oppgavene til 

stillingen vil bli lagt til andre 

stillinger i virksomheten. Ansatte 

kan få flere oppgaver å betjene og 

håndtere, overbelastning. Større 

arbeidsbelastning på leder, som må 

ivareta flere oppgaver som føre til 

mindre tid til ledelse. Redusert 

mulighet til å bistå 

Forvaltningskontoret med 

kartlegging av henvendelsene/ 

søknadene på tjenesteområdet. 

          
Nye tiltak  

 

        

Reduksjon 2 avd.ledere 

fam/helse 

01.01.21 0  600 000 Spesifiserte lederstillinger, 

reduksjon lønnsutgifter, og økt 

kvalitet i samarbeid. Sak 20/1525 

ASU 18.08.20 

Fam/helse nedtak 1 ÅV 01.11.20 100 000 600 000 Familie og helse videreutvikler 

familiens hus som tankesett og 

ideologi. Fordeler fagfelt på få 

avdelinger. Fokus på virksomhetens 

oppgaver i stedet for «mine» og 

«dine» oppgaver. Lagt en struktur 

med fokus teamarbeid, og krav til 
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samarbeid styrkes med målsetning 

om at det effektivisere den enkelte 

sak som gir bedre ressursutnyttelse. 

Sak 20/1525 ASU 18.08.20 

Frisklivssentralen nedtak og 

endring i ÅV 

01.01.21 600 000 1 100 000 Frisklivssentralen driftes i dag v/ 

lokaler i Frøya Storhall. Forslag om 

at Frisklivssentralen driftes fra 

Kysthaven sine lokale, og det må 

evt sees over hva frisklivstilbudet 

skal bestå av ut i fra tilgjengelig 

kompetanse og kapasitet. 

Konsekvensen er at innbyggerne 

mister et veletablert tilbud og ikke 

vil motta tilbudet i den form de 

kjenner det pr. i dag.  

          
Nedtrekkskrav, kr   7 642 000  7 642 000   
Sum alle tiltak, kr   5 352 000 7 584 000   

Differanse, kr   - 2 290 000 - 58 000   

 

 

Jobbe videre med 

Strukturtiltak i BAM. Kan avdelinger slås sammen. Reduksjon avdelingsledere     900` kr 

Undersøke mulighet for egenregi – transport dagsenter                                             500` kr  

Ned til 1 etasje på kysthaven                                                                                       1 000` kr 

Bemanning BAM Nedtrekk 1 ÅV                                                                                 645` kr 

Overtid og vikarnruk         1 000` kr 

 

Estimert effekt av nye tiltak + struktur med lengre perspektiv            4 045` kr 

 

 

 

Ramme kultur og idrett 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse 

i 2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20         
Slutte med bokbuss 01.01.20 66 000  66 000  Bøker lånes på biblioteket 

Avslutte BUA avtale 01.01.20 20 000  20 000  Ingen, sentralen endrer 

navn 

Lederstruktur       Avventes til sak om evt. 

KF/AS er besluttet 

          
Nye tiltak  

 

        

Omplassering ansatt fra 

frivilligsetntral til HR 

01.05.20 350 000    Omplassering pga  

Covid-19 

Stengt svømmehall pga 

Covid- 19 

 

  170 000     

Nedtrekkskrav   458 000 kr 458 000 2021 - Jobbes videre med 

når sak om evt. KF/AS er 

besluttet 
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Sum alle tiltak   606 000 kr     

Differanse   + 148 000 kr     

 
 

 

 

Ramme tekniske tjenester 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse 

i 2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20         
Miljøuka tas ut fra ordinær 

drift  

  153 900 153 900 Ingen. Ivaretas av 

prosjektmidler 

Konsulentbistand 01.01.2020   30 000 30 000 Utfordrende å nå målet på 

154 000 mtp behov for 

spisskompetanse i 

prosjekter 

Overtid 01.01.2020.   22.000 0 Utfordrende å nå målet 

idet overtid er knyttet til 

avtaler og tjenesteyting-

snivå – må tas en 

gjennomgang for å se på 

reduksjon  

Vakanse i ledig stilling 01.06.-

01.10.2020 

178 000 0   

Stengt svømmehall  3 mndr 

effekt  

01.05.-

01.08.20 

  79 500 0 Reduserte kostnader 

oppvarming og 

kjemikaliebruk 

Nye tiltak  

 

        

Gatefeiing 01.01.2020 150 000 150 000 Innkjøp av feiemaskin 

medfører ikke behov for 

innleie eksternt 

Sletting av graver 01.01.2020   44 000   35 000 Årlig oppgave – 

varierende antall 

Økt kaileie 01.02.2020 314 000 100 000 Kaileie liggekai Sistranda 

bortfaller 1/7-20 – 

justering av gebyr legger 

til rette for økt inntekt 

2021 

Red. plenklipp 01.01.2020   56 000 56 000 Utføres i egen regi – andre 

oppgaver som utføres i 

sommerhalvåret 

bortfaller/etterslep 

Utleie Sistranda skole 01.01.2020   50 000 50 000 Nærmere gj.gang 

kostnadsbildet for teknisk 

kontra overføring midler 

fra skolen må avtales 

Avvente tilsetting 

forvaltning 

  375 000   Dette er midler som skulle 

blitt overført ramme 

Forvaltning fra ramme 

Strategi og utvikling. Ikke 

gjennomført enda så det 
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påvirker ikke rammens 

størrelse ift i dag. Det er 

imidlertid blitt budsjettert 

med midlene og stillingen 

skulle sikre større 

kapasitet på byggesak. Vil 

ha særlig betydning for 

overholdelse av frister i 

høst siden en 

byggesaksbehandler må 

bruke en del tid på 

implementering av e-

Byggesak. Ordinære 

byggesaker vil bli 

prioritert på bekostning av 

ulovlighetsoppfølging, 

klage- og tilsynsaker. 

 

Nye tiltak 

 

    361 000 kr   

Nedtrekkskrav      936 000 kr 936 000 kr   
Sum alle tiltak   1 452 400 kr  936 900 kr   

Differanse   + 516 400 kr 0   

 

Vurdering  

 
Det er flere bestillinger fra FSK som er i prosess, se vedlagt saksprotokoll fra FSK 30.04.20.  

 

I tillegg er kommunen er inne i store omsstillingsprosesser, noe som ikke berøres direkte av denne saken, 

men som vil ha innvirkning på budsjettene i planperioden. De største er: morgendagens 

omsorg/omlegging av drift, gjennomgang av strukturer innen oppvekst, vurdering av driftsform innen 

kultur,-  alle prosessene vil kunne gi økonomisk påvirkning i planperioden. 

 

Det er derfor et mål for kommunedirektøren å få disse tallene på bordet så raskt som mulig, og legge 

disse inn i handlingsplanen 21 -24 og planperioden.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

I denne saken for budsjettet 2020, er summen av kommunedirektørens iverksatte og forslåtte tiltak for å 

komme i balanse ca. 14,948 mill. kr. og er fordelt slik: 

 

Effekt av iverksatte og foreslåtte tiltak 2020 

 

Ramme Innsparingsmål Effekt av vedtak 2020  Differanse 2020 

Felles/folkevalgte 2 218 668,00 3 465 000,00 1 246 332,00 

Oppvekst 5 202 365,00 4 072 200,00 -1 130 165,00 

Helse og mestring 7 642 000,00 5 352 000,00 -2 290 000,00 

Kultur og idrett 458 527,00 606 000,00 147 473,00 

teknisk 936 421,00 1 452 400,00 515 979,00 

Differanse   
(manglende tiltak) 

16 457 981,00 14 947 600,00 -1 510 381,00 
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Som tabellen over viser, vil rammeområdene helse/mestring og oppvekst trenge flere år på å 

gjennomføre nødvendige omstillingstiltak, og vil av denne grunn ikke klare å holde budsjettrammen for 

2020.  

 

Det foreslås derfor å styrke budsjettrammen for disse to enhetene for 2020.  

 

Konsekvensen av det, blir at øvrige rammer får en større reduksjon i sine rammer enn først vedtatt, jfr 

tabell over.  

 

I tillegg varsles det nå at det ligger an til et underskudd i 2020, da det er svært krevende å ta ned driften 

i større grad enn det er lagt opp til pr dato. 

 

Kommunedirektøren vil foreslå at disposisjonsfond brukes til styrking av driften for 2020 (for å 

inndekke de 1,5 som «mangler» av tiltak i denne saken, samt merforbruk innen helse) og vil legge frem 

en egen budsjettjusteringssak om dette. 

 

Totalt sett mener kommunedirektøren at det må jobbes med effektivisering og kostnadskontroll 

i hele planperioden, slik at vi har økonomisk balanse ved utgangen av 2021 og i planperioden. Det er 

viktig å preisere at behovet for kostnadsreduksjoner er så omfattende for noen av tjenesteområdene at 

det ikke vil være mulig å unngå reduksjoner i bemanningen. Det vil derfor bli arbeidet videre med å: 

 

o Kartlegge og forberede eventuelle personalmessige konsekvenser av vedtatte tiltak. 

o Avholde jevnlige dialog- og drøftingsmøter med tillitsvalgte. 

o Trepartssamarbeidet benyttes aktivt (ASU) 

 

Kommunedirektøren vil understreke at to faktorer er viktigere enn noe annet i prosessen videre: 

 

1. Budsjettene må være realistiske og gode nok som styringsverktøy 

2. Streng økonomistyring og sterk budsjettdisiplin må gjennomføres gjennom hele året 

3. Lederne må i større grad få bistand og oppfølging på budsjett og regnskapsarbeid  

 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 

1. Kommunestyret støtter de foreslåtte effektiviserings og omstillingstiltak kommunedirektøren 

foreslår innenfor hvert rammeområde for å nå årets budsjettmål. 

 

2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig effekt 

skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt opp så 

langt. 

 

3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det lages et 

opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet (administrasjon, 

tilltitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og ressursbruk løpende. 

 

4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og konkretiseres 

ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024. 

 

5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket 

 

 

Forhold til overordna planverk: 
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Arbeidet med revidert budsjett 2020 og pågående omstilling er forankret i kommuneplanens 

samfunnsdel under fokusområdet organisasjonen Frøya kommune  

o Sånn vil vi ha det: Frøya kommune er tydelig på strategi og styring.  

o Sånn vil vi gjøre det: Vektlegge god økonomisk styring og langsiktig planlegging for en 

bærekraftig økonomi.  

 

 

Vedtatte handlingsregler 

 

Kommunen har handlingsregler knyttet mot netto driftsresultat på 1,75%, og at netto gjeldsgrad i løpet 

av to handlingsperioder skal ned på landsgjennomsnittet.  

 

I tillegg har kommunen fra tidligere en handlingsregel at låneopptak til annet enn selvkostområder ikke 

skal overstige avdragene kommunen betaler hver år.  

 

Disse målene i seg selv tilsier at omstillings og effektiviseringsarbeidet må ha stor fokus i årene 

fremover. 

 

Økonomiarbeidet i 2021 omstillingsbehovet for 2021 og planperioden 

 

Slik prognosene er pr d.d. ser det ut til at det også i 2021 blir veldig utfordrende å balansere budsjettet. 

Dette skyldes i hovedsak større finanskostnader (Korona er også en medvirkende årsak her) 

 

For å få budsjettene i balanse, handler dette ikke bare om økonomi;  

 det handler om tjenestene og måten å gjøre ting på 

 deler av tjenestene må gjøres om, tilbys annerledes og noe vil falle bort.  

 

Dette er mulig samtidig som vi skal gi god kvalitet i tjenestene og vi kan være en aktiv 

samfunnsutvikler. Vi skal fortsatt tilby tjenester som er bærekraftig økonomisk og samfunnsmessig 

 

Det er viktig å fastslå at kommunen har ikke valg. Det finnes i liten grad frie midler og reserver, og dette 

kan ikke skyves ut i tid. Kommunen vil riktignok få inntekter fra havbruksfondet, men det anbefales ikke 

å budsjettere med dette i drifta. 

 

Kommunedirektøren vil be om at kommunen bruker planperioden på å effektivisere og harmonisere 

budsjettene, dvs at målet er at ved utgangen av 2024, skal vi ha bærekraftig økonomi og bygge 

handlefrihet. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 
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Arkivsaksnr: 

19/2264 

Sak nr: 

193/20 

Saksbehandler: 

Anders Hekland 

Arkivkode: 

144 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

98/20 Formannskapet 15.04.2020 

193/20 Formannskapet 18.08.2020 

 

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024 - VEDTAK OM HØRING  

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar å offentliggjøre kommunal planstrategi 2020-2024 

i 30 dager før vedtak i kommunestyret, jamfør Plan- og bygningslovens § 10-1. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.04.2020 sak 98/20 

 

Vedtak: 
 Formannskapet i Frøya kommune vedtar at det skal utarbeides en kommunal planstrategi for perioden 

2020-2024, jamfør plan- og bygningslovens §10-1.  

 Arbeidet utføres i samsvar med fremdriftsplan beskrevet i saksframlegg. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Kommunal planstrategi for Frøya kommune 2020 – 2024 

2. Samlet kunnskapsgrunnlag (Ettersendes) 

 

 Saksopplysninger:  

 

Om lovbestemmelsen 

Kravet om planstrategi er forankret i plan- og bygningslovens § 10-1:  

 

Kommunal planstrategi  

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av 

kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 

miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 

valgperioden.  

 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 
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allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 

offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.  

 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 

denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 

herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 

valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. (…)  

 

Prosess  

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i sak 98/20 oppstart av utarbeidelse av kommunal 

planstrategi for planperioden 2020-2024.  

Etter dette vedtaket er det kjørt en administrativ prosess ledet av kommuneplanlegger for 

utarbeidelse av kommunal planstrategi med utfordringsbilde og vurdering av rullering av 

kommunale planer.  

 

I tillegg ble det sendt ut invitasjon til sektormyndigheter og nabokommuner med oppfordring til å 

komme med innspill til planstrategien. Det kom innspill fra ti av de forespurte aktørene. Disse er 

innarbeidet i planstrategien. 

 

Utarbeidet planstrategi ligger vedlagt. I tillegg er statistikk og tabeller samlet i et separat dokument 

kalt «Samlet kunnskapsgrunnlag», som blir ettersendt saksfremlegg og planstrategi.  

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette tilrådes at Frøya kommune gjør kommunal planstrategi 2020-2024 offentlig i 

30 dager, jamfør plan- og bygningslovens § 10-1, før saken fremmes i kommunestyret i september 

2020.  
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
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18.08.2020 

Arkivsaksnr: 

19/1754 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

36/20 Formannskapet 18.02.2020 

50/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 27.02.2020 

123/20 Formannskapet 30.04.2020 

/ Formannskapet  

194/20 Formannskapet 18.08.2020 

 

GNR 20 BNR 14 - DISPENSASJON - RIVING, UTFYLLING, DELING, OPPFØRING 

AV NYTT BYGG - RABBEN  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra dele- og byggeforbudet jf. 

Kommunedelplanens LNF-formål, Kommunedelplanens kombinasjonsformål i 

sjø (FNAFF) og dele- og byggeforbudet jf. pbl. § 1-8 for fradeling av eiendom, 

utfylling i sjø og oppføring av tiltak på eiendommene gnr. 20, bnr. 4 og 14 som 

omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at 

lovens formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir 

vesentlig tilsidesatt. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.04.2020 sak 123/20 

 

Vedtak: 

 
1. Formannskapet støtter klager. 

2. Formannskapet ber om at de påklagde sakene som gjelder dispensasjoner tas opp til ny behandling i 

planutvalget etter at høring er gjennomført. 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Formannskapets behandling i møte 30.04.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

1. Formannskapet støtter klager. 

2. Formannskapet ber om at de påklagde sakene som gjelder dispensasjoner tas opp til ny 

behandling i  

    planutvalget etter at høring er gjennomført. 
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Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt av Dordi Hammer. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.02.2020 sak 36/20 

 

Vedtak: 

 
1. Det gis ikke dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i LNF-området og planformålet FFNF i KDP, 

som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med at lovens 

formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Kommunen anbefaler søker/utbygger om å kontakte planmyndigheten for å se på  

muligheten til å regulere området. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 
1. Søknad om tillatelse til tiltak 

2. Opplysninger om tiltakets ytre rammer 

3. B-1 Dispensasjonssøknad 

4. B-2 Skjema for dispensasjon 

5. C-3 Merknad nabovarsel 

6. C-4 Merknad nabovarsel 

7. C-5 Kommentar nabovarsel 

8. D1-3 og E1-5 Hovedprosjekt 

9. F-1 Vurdering av hensynssone 

10. Q-1 Følgebrev 

11. Q-2 Referat forhåndskonferanse  

12. Uttalelse Kystverket 

13. Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag 

14. Uttalelse Trøndelag fylkeskommune 

 

Saksopplysninger: 

 

Saken gjelder både dispensasjon i byggesak og dispensasjon i fradelingssak, henholdsvis sak 36/20 

(18.02.2020) og 187/19 (03.02.2019), behandlet i FSK. Klage på vedtakene har vært til behandling 

i FSK 30.04.2020, sak 123/20. FSK vedtok i dette møte å ta klagen til følge, og sendte 

dispensasjonssakene tilbake til administrasjonen for ny behandling. 

Saken er etter klagebehandlingen sendt på høring hos sektormyndigheter, og dispensasjonene for 

byggesak og fradeling behandles heretter i en og samme sak. 

KI Eiendommer AS søker om fradeling av eiendom, oppføring av tiltak og utfylling i sjø i områder 

som er avsatt til LNF og FFNF på Rabben, Sistranda. Utfyllingen i sjø omfatter et areal på ca. 1301 

m2. Videre søkes det om dispensasjon for planering av område, anlegging av parkeringsplass og 

oppføring av nytt bygg tilknyttet eksisterende lagerbygning, i henhold til søknad og situasjonsplan. 

Parsellen som ønskes fradelt har et areal på 1023,5 m2 og er i kommunedelplanen for Sistranda 

(KDP) avsatt til LNF-formål. Arealet ligger også i strandsonen og omfattes derfor av bygge- og 

deleforbudet langs sjø- og vassdrag jfr. plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8.  
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Eiendommen som ønskes fradelt skal slås sammen med gnr. 20, bnr. 14 og utbygges i sammenheng 

med den aktiviteten som er der i dag, trelast/byggvare.  

Det søkes i denne sammenhengen derfor dispensasjon fra LNF og FFNF-formålet i KDP og pbl. § 

1-8. 

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. Det 

er følgende merknader til saken: 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Fylkesmannen i 
Trøndelag 

08.06.20 Landbruk 
Gnr. 20 bnr. 4 er i KDP avsatt til LNFR- 
formål, samt at det angjeldende arealet er 
innenfor dele- og byggeforbudet i 
strandsonen. Omsøkte tiltak vil innebære at 
nesten 1 dekar fulldyrka jord varig blir tatt ut 
av produksjon. 
Fylkesmannen viser til at jordvernet er sterkt 
innskjerpet, jf. Nasjonal jordvernstrategi, 
enstemmig vedtatt av Stortinget i 2015. I 
2017 ble også forholdet til det styrkede 
jordvernet klargjort i 
dispensasjonsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven, i form av at jordvernet 
entydig ble tatt inn i lovteksten i §19-2 som 
ett av de forholdene det særlig skal legges 
vekt på. 
Ut fra regionale og nasjonale 
jordverninteresser vil vi være tydelig på at en 
eventuell fradeling som her omsøkt, klart 
bryter med de plangrep som er lagt på Frøya. 
Og selv om ca. 1 dekar isolert sett ikke er 
mye, så er det uheldig med bit for bit 
omdisponering av dyrka jord. I sum utgjør 
dette mye pr år. 
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen er 
enig med kommunedirektøren i at omsøkte 
tiltak er av et så stort omfang at det ikke 
anses forsvarlig å gi dispensasjon, men at 
slikt tiltak bør tilrettelegges gjennom en 
reguleringsplan, jf. KDP pkt. 4.12. Dette 
underbygges av at en sak som gjelder et 
tiltak av en slik størrelse ikke kan sies å være 
tilstrekkelig opplyst jf. forvaltningsloven § 17, 
og sektormyndighetene vil følgelig ikke ha 
mulighet til å se hvilke konsekvenser tiltaket 
vil kunne generere. 
Fylkesmannen vil på denne bakgrunn 
fraråde at det blir gitt dispensasjon som her 
omsøkt. Vi ber om å bli holdt orientert om 
et eventuelt positivt vedtak. 
Klima og miljø 
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil 
ivaretakelse av klima, naturmangfold, 
landskap og friluftsinteresser være sentrale 

Tas til etterretning.  
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tema i arealforvaltningen. Problematikk 
knyttet til forurensning i form av støv, støy 
og forurensning i grunnen er også viktig for 
Fylkesmannen som miljømyndighet. 
Umiddelbart ser vi at tiltaket kan komme i 
berøring med friluftslivsinteresser, 
naturmangfold og landskap. Også når det 
gjelder ivaretakelse av klima og problematikk 
rundt støv, støy og forurensning i grunnen er 
tiltaket så stort at det ikke er mulig å ta 
stilling til når temaene ikke er beskrevet slik 
de ville blitt i en reguleringsplan. Statlige 
planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen er 
også relevant i denne saken. 
Vi støtter kommunedirektørens vurdering 
om at tiltaket er av så stort omfang at det 
ikke kan behandles som dispensasjon. 
Fylkesmannen fraråder at det blir gitt 
dispensasjon til tiltaket, og vil vurdere å 
påklage et eventuelt positivt vedtak. 
Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen kan ikke se at 
dispensasjonssøknaden inneholder en 
vurdering av samfunnssikkerheten i området. 
Fylkesmannen viser til det som er nevnt 
under Landbruk, og Klima og miljø. I forhold 
til samfunnssikkerhet er ikke saken godt nok 
opplyst (jf. forvaltningsloven § 17) og vi har 
derfor ikke mulighet til å se hvilke 
konsekvenser tiltaket kan få. 
Fylkesmannen kan ikke se at det er gjort en 
vurdering av grunnforhold i området. Vi 
påpeker at kommuneplanens arealdel for 
Frøya har en bestemmelse § 11.1.6, som sier 
at i områder som med sikkerhet ikke ligger 
på fjell, kreves geoteknisk vurdering. Videre 
går det frem at dette er spesielt viktig ved 
tiltak som medfører utfylling i strandsone og 
på sjøbunn. 
Uten en vurdering av grunnforholdene i 
området er usikkert om tiltaket i det hele 
tatt er i tråd med plan- og bygningsloven § 
28-1, som sier at grunn bare kan bebygges, 
eller eiendom opprettes eller endres, 
dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold. Det samme gjelder for 
grunn som utsettes for fare eller vesentlig 
ulempe som følge av tiltak. 
Bestemmelse § 1.13 til kommunedelplan for 
Sistranda sikrer i tillegg grunnundersøkelser 
ved regulering av ny bebyggelse. 
Fylkesmannen påpeker at 
samfunnssikkerheten i området derfor vil bli 
bedre ivaretatt ved en regulering. 
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Fylkesmannen fraråder med bakgrunn i det 
ovenfornevnte at det gis dispensasjon til 
omsøkte tiltak, og vil vurdere å påklage et 
eventuelt positivt vedtak. 

Trøndelag 
fylkeskommune 

29.05.20 Ingen merknader. Tatt til orientering.  

Kystverket – 
Midt-Norge 

16.05.20 Tilrår at kommunen gir de nødvendige 
dispensasjoner for eventuell gjennomføring 
av omsøkte tiltak i tilknytting til saken. 

Tatt til orientering. 

NVE - Har ikke kommet med uttalelse. - 

Sigrunn K. Sæther 
og Cathrine Søter 
Klevjer 

11.07.19 Tiltaket innebærer en massiv utfylling i 
strandsonen. Nabovarselet angir ikke areal 
på planlagt utfylling, men anslås å være ca 
800 m2 ut over eksiterende utfylling. 
Nabovarselet beskriver at det «skal søkes om 
dispensasjon fra arealplaner for utfylling 
innsjø og bygging i LNFR område» og videre 
at dette skal «hensyntaes i prosessen med 
byggesøknad». Kort tidsfrist har ikke gitt oss 
anledning til å vurdere hva dette innebærer 
ift gjeldende arealplan. For oss som naboer 
synes dette som en stor inngripen i 
strandsonen, og vil innebære at hele 
området, inkludert vår eiendom, vil fremstå 
som et industriområde. Tiltaket innebære en 
maksimal utnyttelse av tomten, der en 
beskriver en utfylling med kant med 
fyllingsfot 1 meter fra tomtegrense. Som eier 
av nabotomt anser vi ikke å være rimelig 
avstand til tomtegrense. Videre angir tiltaket 
oppføring av et nytt tilbygg over to etasjer 
med en høyde på 10 meter. Med et areal på 
18 x 22 meter vil dette fremstå som et 
dominerende bygg ift eksisterende 
bygningsmasse både på angjeldende tomt og 
spesielt i forhold til mindre naust i 
strandlinja. Den massive bygningen vil også 
hemme dagens utsikt over sjøen, spesielt 
gjelder dette hus oppført på gnr 20 bnr 9. 
Bygget vil fremstå som dominerende med en 
høyde på 10 meter og en utfylling på ca 2 
meter. Det er rimelig å anta at tiltaket vil 
påvirke verdien av vår eiendom negativt. 
Strandsonen anses som rekreasjonsområde. 
Bygging i strandsonen vil påvirke muligheten 
til benytte dette området til rekreasjon. Vi 
stiller også spørsmål om nødvendigheten av 
å bygge et så massivt næringsbygg i 
strandsonen. 

Kommunedirektøren tar 
naboens merknader til 
etteretning, og er enig i at 
omsøkt tiltak vil påvirke 
området som må anses 
som et rekreasjonsområde 
negativt. Det tilrådes at 
det ikke gis dispensasjon.  

THM Invest AS 30.07.19 Har merknader til eksisterende bygg som 
ligger ved vei. Mener det bør ordnes en 
bedre løsning. 

Dette bygget er ikke en 
del av søknaden, og 
kommunen kan ikke ta 
stilling til dette i denne 
behandlingen.  
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Søkers begrunnelse:  

 

En dispensasjon fra kommunedelplanens arealformål gjør det mulig å utnytte tomten på en god 

måte, samt utvikle området i positiv retning innen forretning, som igjen vil bidra positivt til 

Sistranda sentrum. Etter vår vurdering vil heller ikke tiltakets plassering forringe andre parter på 

noen måte, og fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Forhold til overordna planverk: 

 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel 

Forkortelser og definisjoner: 

 

PBL – Plan- og bygningsloven  

KPA – Kommuneplanens arealdel  

KDP – Kommunedelplan LNF – Landbruk- natur og friluftsområde  

FFNF – kombinert formål i sjø – ferdsel, fiske, natur og friluftsliv 

FSK - Formannskapet 

Rettslig utgangspunkt: 

 

Kommunedelplanen for Sistranda (KDP) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i 

kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som 

ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges 

til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.  

Plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1  

 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner.  

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi 

grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.  

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. 

Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.  

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser 

og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og 

samfunn skal beskrives.  

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 

byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av 

omgivelsene. 
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LNF-formålet i KDP 

Arealformålet LNF-(R) omfatter areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 5 

bokstav a. Av Miljøverndepartementets lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov av 

1. juli 2009 følger det at slik arealformål skal brukes for områder i kommunen som skal nyttes eller 

sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller områder som skal 

bli liggende som naturområder, herunder naturområder med spesiell betydning for friluftslivet. Slike 

arealer skal i det vesentlige være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og 

reindrift og for bruk av området til friluftsliv.  

Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- 

og friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 

landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og 

grøntstruktur skal unngås. Det tillattes ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og 

fritidsinteresse eller som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn 

interesse. 

PBL. § 1-8 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn 

fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann. 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak og 

terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens interesser, 

samt å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av formålsbestemmelsen i 

plan- og bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det 

skal legges vekt på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas hensyn til barn og unges 

oppvekstmiljø samt estetisk utforming av omgivelsene. 

FFNF  

I FFNF-området langs sjøen og langs vassdrag og i sjø skal det tas særlig hensyn ferdsel, fiske, 

natur og friluftsliv. Søknadspliktige tiltak i henhold til PBL og som innebærer arealbruksendringer i 

områder avsatt til ferdsel, fiske, natur og friluftsliv (FFNF), kan ikke finne sted før området inngår i 

reguleringsplan.  

Hovedhensynet bak bestemmelsen er å ivareta og sikre allmenhetens tilgang til områder av natur- 

og friluftsinteresser og hindre at områder som blir brukt til ferdsel og fiske blir bebygd.  
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Vurdering av naturmangfoldloven:  

 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7).  

Det er registrert flere arter på rødlista i området (lomvi (kritisk truet), brushane (sterkt truet), 

storspove (sårbar), sjøorre (sårbar) og hettemåke (sårbar)). Tiltaket innebærer utfylling i sjø og 

oppføring av næringsbygg på det som i dag er registeret som fulldyrka jord. Ingen av de registrerte 

artene på rødlista i nærområdet har slike områder som de viktigste leveområdene. Plasseringen av 

tiltaket er nært Sistranda sentrum og området er allerede relativt tett bebygget. Kommunen vurderer 

det derfor slik at tiltaket ikke vil påvirke arter på rødlista i vesentlig grad.  

Området utenfor Sistranda er registrert som lokalt viktig gytefelt (stedsnavn: Erviksva). Utfylling i 

sjø kan føre til økt turbiditet i sjøen som kan påvirke vannkvaliteten i nærområdet. Dette vil medføre 

en midlertidig påvirkning under konstruksjonsfasen og kan føre til lokal påvirkning. Med bakgrunn i 

at påvirkningen av utfyllingen forventes å være temporær og lokal, vurderer kommunen det slik at 

gytefeltet ikke vil påvirkes negativt i vesentlig grad.  

Utover dette berører tiltaket ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true 

verken arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint 

beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er 

vurdert. 

 

 

 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold.  

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 
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Kommunedirektørens vurdering:  

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til 

bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene med å innvilge dispensasjonen være klart større enn ulempene, etter en samlet 

vurdering. 

Tiltaket vil medføre at områder som er registrert som fulldyrkajord i AR5 blir nedbygd, dette finner 

kommunedirektøren veldig uheldig. 

Nasjonalt er det sterkt fokus på å hindre nedbygging og oppstykking av jord som er av en slik 

kvalitet at den kan nyttiggjøres, eller at den kan nyttiggjøres ved opparbeidelse. Sammenlignet med 

andre landsdeler kommer Trøndelag uheldig ut når det gjelder å klare å holde dyrkamarka i hevd. 

Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- 

og friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 

landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og 

grøntstruktur skal unngås. Det tillates ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og 

fritidsinteresse eller som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn 

interesse. 

Kommunedirektøren viser til De statlige planretningslinjene for differensiert strandsoneforvaltning, 

hvor Frøya kommune er vurdert til å være en kommune under stort utbyggingspress. I 

Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk, påpekes det at bygge-forbudet 

skal håndheves strengt. Utbygging skal skje etter en bevisst og langsiktig planlegging og ikke på 

grunnlag av enkeltvedtak. Gjennom kommuneplanen er det åpnet for en differensiert 

strandsoneforvaltning, hvor man skal samlokalisere inngrepene i strandsonen, jamfør § 3.9 i 

kommuneplanens bestemmelser og planprogram. Dette er en strategi Frøya kommune har forpliktet 

seg til å følge. Ved dispensasjonsvurderingen skal det legges særlig vekt på statlige og regionale 

rammer og mål, jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd første setning. Terskelen for å gi dispensasjon skal derfor 

være særlig høy. 

Det vises til høringsuttalelser fra Fylkesmannen i Trøndelag som fraråder dispensasjon i denne 

saken. 

Området er av kommunen sett på som et område som innehar gode kvaliteter innenfor natur- og 

friluftsliv, og blir sett på som et viktig rekreasjonsområde sammen med resten av strandsonen på 

Sistranda. En nedbygging av strandsonen uten en tilstrekkelig utredning gjennom plan kan kunne 

medfølge uheldige konsekvenser. Søker har i søknaden ikke tatt stilling til f.eks samfunnsikkerhet 

eller en reell vurdering av hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra. I og med at 

området ligger avsatt til LNF-område og innenfor 100-metersbeltet mot sjø, så har dette området et 

spesielt vern. En utbygging som omsøkt vil helt klart føre til vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak 

bygge- og deleforbudet jfr. § 1-8, dele- og byggeforbudet jf. KDP og lovens formålsbestemmelse. 

Det vil i denne saken ikke være noe annet allternariv enn å gi avslag på søknad om dispensasjon, 

som omsøkt. 

Lovens formålsbestemmelse sier at planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 

medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige 

løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.  
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Det er på bakgrunn av dette at kommunedirektøren derfor fraråder dispensasjon for fradeling, og 

utbygging som omsøkt. 

Kommunens arealreserver skal forvaltes etter overordnet plan, med tanke på bærekraft og langsiktig 

planlegging. Det er derfor uheldig dersom slike inngrep som det er omsøkt her, gis tillatelse ved å 

innvilge dispensasjon. Kommunen anbefaler søker/utbygger om å kontakte planmyndigheten for se 

på muligheten til å regulere området. På bakgrunn av det overnevnte er det helt klart for 

kommunedirektøren at tiltaket vil medføre at en dispensasjonen vil vesentlig tilsidesette hensynet 

bak lovens formålsbestemmelse, § 1-1 og de bestemmelser som det søkes dispensasjon fra. 

Kommunedirektøren er på generelt grunnlag positiv til at aktører ønsker å utvide, dette 

skaper en positiv utvikling i kommunen. Det er derimot ønskelig at en slik utvikling og 

utbygging skjer gjennom planprosess, og ikke gjennom dispensasjon. 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset og § 19-2 annet ledd inneholder to vilkår som 

begge må være oppfylt: 

1) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse 

må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

2) I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

Ettersom vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative vil det her ikke være nødvendig å vurdere om 

fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, da konklusjonen er at dispensasjon 

innebærer en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak lovens formålsbestemmelse og 

bestemmelsene det søkes dispensasjon fra. 

Øvrige momenter som måtte fremgå i saken og som ikke er omtalt. 

 

Konklusjon: 

 

Ut fra saksopplysningene og innspill fra fylkesmannen fraråder kommunedirektøren at det gis 

dispensasjon i denne saken. Vilkårene for å gi dispensasjon anses ikke oppfylt. Det er også varslet 

mulig påklaging av sektormyndigheter ved positivt utfall.  

Kommunedirektøren anbefaler videre at tiltaket tilrettelegges gjennom en reguleringsplan. 
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/ Kommunestyret  

 

FLAGGING MED REGNBUEFLAGGET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre følger lov om flagging på kommunale offentlige bygninger så lenge 

det er gjeldende norsk rett.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektør om å heise pride-flagget (regnbueflagget) på torget 

i sentrum av Sistranda under Pride Trondheim i september 2020. 

3. Det flagges 04. – 13.09.20 

4. Forslag til flagging med regnbueflagget innarbeides i normalregler for bruk av Frøya 

kommunes våpen og flagg.  

 

 

Vedlegg:  

 

1. Normalregler for bruk av Frøya kommunes våpen og flagg.  
 

 

Saksopplysninger:  

  
Flagging fra rådhuset er regulert i Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger LOV -193306-

29-2, sist endret 15.12.2017 og med ikrafttredelse 01.01.18: 

«§ 1. På eller fra kommunes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun 

brukes flagg som nevnt i lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det 

samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. Som offentlige bygninger og kommunale 

institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som eier, leier eller 

lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av 

kommunale institusjoner. Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende 

grunn som nevnt i annet punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement 

med allmenn interesse. Det samme gjelder frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, 

plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks 

eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner».  

Etter loven er det satt klare grenser for bruk av flagg fra kommunen sine offentlige bygninger, der det 

kun er lov til å nytte det norske flagget, det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. 
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Det er gjort noen unntak:  

«Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet 

punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn 

interesse.». 

Den andre unntaksbestemmelsen fastslår at forbudet ikke gjelder for frittstående kommunale 

flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignede som ikke fremstår som en integrert del av et 

kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av 

kommunale institusjoner. Her kan det flagges uavhengig om det er et arrangement eller ikke.  

Pride er et arrangement med en allmenn interesse, men kommunedirektøren har ikke fått kjennskap 

til at det skal arrangeres et arrangement på Frøya, på kommunal grunn eller i tilknytning til rådhuset. 

Derimot blir Trondheim Pride arrangert 04. – 13.09.20.Trondheim Pride er Trøndelags årlige Pride-

festival som ble startet i 1997, og er en underorganisasjon til FRI Trøndelag. Hvert år arrangeres det 

debatter i Pride House, parade, sosiale sammenkomster, konserter og fester for å feire skeiv kultur.  

Vurdering: 

 
Kommunedirektøren konstanterer at i den andre unntaksbestemmelsen er det mulig å flagge med 

Pride-flagget ved frittstående kommunale flaggstenger som ved torg, bruer plasser eller lignede som 

ikke fremstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks 

som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner. Her kan det flagges uavhengig om 

det er et arrangement eller ikke.  

Kommunedirektøren er derfor av den formening at det kan flagges ved torget i Sistranda sentrum 

under Pride Trondheim i september 2020. Dette med bakgrunn i unntaksbestemmelsen og at i 

kommuneplanens samfunnsdel, under samfunn, næring og kultur er det overordnede målet: Frøya er 

et godt sted å leve og at Frøya er et inkluderende samfunn. 

Kommunedirektøren tilrår derfor at:  

1. Frøya kommunestyre følger lov om flagging på kommunale offentlige bygninger så lenge det 

er gjeldende norsk rett.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektør om å heise pride-flagget (regnbueflagget) på torget i 

sentrum av Sistranda under Pride Trondheim i september 2020. 

3. Det flagges 04. – 13.09.20 

4. Forslag tl flagging med regnbueflagget innarbeides i normalregler for bruk av Frøya 

kommunes våpen og flagg.  

 
Kommunedirektøren har vært i dialog med Frøy eiendom og Hotell Frøya som eier flaggstengene på 
torget. Frøy eiendom overgav bestemmelsen til Hotell Frøya, og fra dem har kommunen fått positvt 
svar til at flagget heises som foreslått om dette blir vedtatt.  
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GRENDALAGSFOND 2020 - FLATVAL GRENDALAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Flatval Grendalag innvilges et tilskudd på kr. 91 877 til opparbeidelse av lekeplass og 

oppholdsområde samt oppgradering av klubbhus. 

 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 

utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 

gjennomført. 

 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

Vedlegg:  

 

Søknad 

 

Saksopplysninger:   

 

Flatval Grendalag har levert en detaljert søknad i forhold til opparbeidelse av lekeplass og 

oppholdsområde i grenda samt oppgradering av klubbhus. Grendalaget har levert et detaljert 

budsjett som viser en total kostnad på prosjektet på til sammen kr. 183 754, inkludert en 

dugnadsinnsats kostnadsberegnet til kr. 62 100. 

Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i frøya kommune. 

 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 
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Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 

 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 

3. Nye aktiviteter. 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i kommunestyrevedtak 

19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Flatval Grendalag er et spennende og godt tiltak som vil bidra til aktivitet 

for alle innbyggerne i grenda. Tiltaket vi forhåpentlig vis gjøre Flatval til en mer attraktiv plass 

og bosette seg og bidra til Frøya kommunes mål om å gjøre grendene attraktiv. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen Grendalaget legger ned og ønsker å støtte 

opp om tiltaket.  
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GRENDALAGSFOND 2020 - KVERVA FORSAMLINGSHUS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kverva forsamlingshus innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til oppgradering og 

vedlikehold av bedehuset. Huset fremstår som et viktig samlingspunkt for området 

Kvisten/Myran til Husvika, men kan benyttes av alle frøyværinger. Huset er også et 

viktig kulturminne. Det forutsettes at fylkeskommunen kontaktes før endringer av bygg 

og fasade endres. 

 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 

utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 

gjennomført.  

 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

Vedlegg: 

 
Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kverva forsamlingshus har levert en søknad i forhold til oppgradering og vedlikehold av 

bedehuset. Investeringen er beregnet til totalt kr. 240 000 og inneholder også planlagt 

dugnadsinnsats med 65 timer. 

Huset benyttes til basarer, barnedåp, bryllup og konserter. Styret presiserer at huset har alle 

innbyggere på Frøya som målgruppe og planlegger samtidig nye aktiviteter i huset nevner 

etablering av sangkor. 
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Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i frøya kommune. 

 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 

Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 

 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 

3. Nye aktiviteter. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i kommunestyrevedtak 

19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Kverva forsamlingshus er godt tiltak som viser at huset er viktig for 

innbyggerne i området vil bidra til aktivitet for alle, også fungere som et tilbud for hele 

lokalsamfunnet Frøya.  

Tiltaket vi forhåpentligvis bidra til å gi innbyggerne i området et attraktivt og godt benyttet 

samlingssted og bidra til at folk har et sosialt samlingssted både til arrangement og dugnader. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen styret og innbyggerne på Kverva legger ned 

og ønsker å støtte opp om tiltaket.  
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GRENDLAGSFOND 2020 - NESSET GRENDALAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Nesset Grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til opparbeidelse av lekeplass og 

oppholdsområde.  

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 

utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 

gjennomført. 

 

 Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

Vedlegg: 

 
Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Nesset Grendalag har levert en detaljert søknad i forhold til opparbeidelse av lekeplass og 

oppholdsområde i grenda. Grendalaget har levert et detaljert budsjett som viser en total 

kostnad på prosjektet på til sammen kr. 643 863, inkludert en dugnadsinnsats 

kostnadsberegnet til kr. 64 500. 

Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i frøya kommune. 

 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 
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Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 

 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 

3. Nye aktiviteter. 

 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i kommunestyrevedtak 

19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Nesset Grendalag er et spennende og godt tiltak som vil bidra til aktivitet 

for alle innbyggerne i grenda. Tiltaket vi forhåpentlig vis gjøre Nesset til en mer attraktiv plass 

og bosette seg og bidra til Frøya kommunes mål om å gjøre grendene attraktiv. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen Grendalaget legger ned og ønsker å støtte 

opp om tiltaket.  
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GRENDALAGSFOND 2020 - VALEN GRENDALAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valen Grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til historisk bok. 

 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 

utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres.  

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder.   

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

Vedlegg: 

 
Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Valen Grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til realisering av en historisk bok som skal 

inneholde historikk om bla. hus og bruk i grenda, eiere av hus, drift, samlingssteder, lokale 

gamle stedsnavn, foreningsliv, veier og skoler fra 1700 tallet til dags dato. 

 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 

utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 

gjennomført. 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder.  

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 
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Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i frøya kommune. 

 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 

Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 

 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 

Nye aktiviteter. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i kommunestyrevedtak 

19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Valen Grendalag er et spennende og godt tiltak som vil bidra til å bevare 

historien for alle innbyggerne i grenda og Frøyas øvrige befolkning. 

Tiltaket vi forhåpentligvis bidra til å bevare viktige opplysninger og historier for fremtiden. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen Grendalaget legger ned og ønsker å støtte 

opp om tiltaket.  
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GRENDALAGSFOND 2020 - HAMARVIK GRENDALAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hamarvik Grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til opparbeidelse av 

nærmiljøanlegg i Jevika. 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 

utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 

gjennomført. 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

Vedlegg: 

 
Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

Hamarvik Grendalag har levert en detaljert søknad i forhold til opparbeidelse av lekeplass og 

nærmiljøanlegg i grenda. Grendalaget har levert et detaljert budsjett som viser en total kostnad 

på prosjektet på til sammen kr. 915 000, inkludert en dugnadsinnsats kostnadsberegnet til kr. 

80 000. 

Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i frøya kommune. 

 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 
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Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 

 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 

3. Nye aktiviteter. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i 

kommunestyrevedtak 19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Hamarvik Grendalag er et spennende og godt tiltak som vil bidra til 

aktivitet for alle innbyggerne i grenda. Tiltaket vi forhåpentlig vis gjøre Hamarvik til en enda 

mer attraktiv plass og bosette seg, samt bidra til Frøya kommunes mål om å gjøre grendene 

attraktive. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen Grendalaget legger ned og ønsker å støtte 

opp om tiltaket.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
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GRENDALAGSFOND 2020 - TITRAN GRENDALAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Titran Grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til opparbeidelse og vedlikehold av 

forsamlingshus samt opprusting av samlingsplass på Kjærvågsundet. 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 

utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 

gjennomført. 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

Vedlegg: 

 
Søknad 

 

Saksopplysninger:   

 

Titran Grendalag har levert en søknad i forhold til opparbeidelse og vedlikehold av grendahus 

samt en oppgradering av lekeplass og samlingsplass i Kjærvågsundet.  

Grendalaget har levert et detaljert budsjett som viser en total kostnad på prosjektet på til 

sammen kr. 227 500.  

Titran har de siste årene blitt et populært utfartssted både og kommunens innbyggere og 

tilreisende og det er viktig å bidra til at fasilitetene fremstår skikkeli. 

Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i frøya kommune. 

 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 



Saknr: 201/20 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 

 

Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 

 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 

3. Nye aktiviteter. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i kommunestyrevedtak 

19/2326. 

Tiltakene beskrevet av Titran Grendalag er viktige for å oppgradere og vedlikeholde 

møteplasser på en av Frøyas mest populære utfartssteder.  Tiltakene vil forhåpentligvis gjøre 

Titran til en enda mer attraktiv plass å besøke seg, samt bidra til Frøya kommunes mål om å 

gjøre grendene mer attraktive. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen Grendalaget legger ned og ønsker å støtte 

opp om tiltaket.  
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GRENDALAGSFOND 2020 - UTTIAN GRENDALAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Uttian Grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til opparbeidelse av 

nærmiljøanlegg/lekeplass. 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 

utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 

gjennomført. 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

Vedlegg: 

 
Søknad 

 

Saksopplysninger:   

 

Uttian Grendalag har levert en detaljert søknad i forhold til opparbeidelse av lekeplass og 

nærmiljøanlegg i grenda. Grendalaget har levert et detaljert budsjett som viser en total kostnad 

på prosjektet på til sammen kr. 376 987,50, Grendalaget opplyser at arbeidene med 

etableringen skal foregå på dugnad 

Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i frøya kommune. 

 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 

 

 



Saknr: 202/20 

Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 

 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 

3. Nye aktiviteter. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i kommunestyrevedtak 

19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Uttian Grendalag er et spennende og godt tiltak som vil bidra til aktivitet 

for alle innbyggerne i grenda. Tiltaket vi forhåpentlig vis gjøre Uttian til en enda mer attraktiv 

plass og bosette seg, samt bidra til Frøya kommunes mål om å gjøre grendene attraktive. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen Grendalaget legger ned og ønsker å støtte 

opp om tiltaket.  
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/ Kommunestyret  

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV MERETE MOEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Merete Moen innvilges fritak fra sitt politiske verv som medlem i kontrollutvalget for 

inneværende periode. 

 

Som medlem i kontrollutvalget velges: 

Som vara for den valgte i kontrollutvalget velges: 

Som 2. vara for Rødt i KST velges: 

 

Vedlegg: 
 

Søknad  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Merete Moen søker om fritak da det er kronisk sykdom i familen og hun har ikke kapasitet til 

utføre vervet på en god måte. 

 

Da Bente Marie Kvam ble innvilget fritak i KST møtet 18.06.20 sak 50/20, må det velges nytt 

varamedlem for Rødt. 

 

 

§ 7-9.Uttreden og fritak  

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 

henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig 

eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for 

søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har 

nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.  

 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 

fritaksperioden er over. 

 



Saknr: 203/20 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre 

måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket 

gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges.  

 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 

forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 

varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved 

flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.  

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller 

varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende 

medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent 

av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det 

underrepresenterte kjønnet.  

 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder.  

 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget 

eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan 

kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 

Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer 

(suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli 

representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens 

varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte 

kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til 

andre organer.  

 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som 

skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller 

fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved 

nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. 

Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen 

over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 

 

Merete Moen innvilges fritak. 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  
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ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1755    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.06.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 16.06.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 16.06.20 

 

 

 

 

 































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1762    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Eiermøte 22 juni 2020 Trondheim havn Havnedirektørens introduksjon 

Referat eiermøte Trondheim havn 22.06.20 

Høringsuttalelse KVU Regionrådet 12.06.20 

Kopi av Grendalag – korona 

Møtereferat Regionrådet 12.06.20 

Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter 

 

 

 

 



Introduksjon og status i 
byutviklingssaken
Digitalt eiermøte 22.juni 2020



• Havnedirektøren innleder

• Eierdiskusjon

• Eventuelt

• Avslutning kl 16:00 

Agenda



Byutviklingsprosjektet i Nyhavna og Vestre Kanalhavn

Skisse fra parallelloppdrag, Trondheim 2050,
kun for illustrasjon.



• Scenarioarbeid og behovsvurderinger førte frem til Trondheim Havn’s 
Arealdisponeringsplan (ADP) for havneområdene i Trondheim i 2014.

• Trondheim kommune, i samarbeid med Trondheim Havn, utarbeidet 
kommunedelplan for Nyhavna. Ny kommunedelplan vedtatt i 2016.

Bakgrunn



Representantskapets vedtak desember 2018
1.Trondheim Havn IKS skal benytte modell 3, slik den er beskrevet i notatet fra advokatfirmaet 
Hjort 15.05.2018, som eiermodell ved videre utvikling av havnearealene på Nyhavna og Vestre 
Kanalhavn med tilliggende områder.

2. Trondheim Havn IKS skal opprette kontakt med Samferdselsdepartementet og sammen med 
representanter for Trondheim kommune redegjøre for, og søke å skape aksept i departementet 
for, en eiermodell som beskrevet i Modell 3, med mål om å få godkjenning til utvikling av 
havneareal på Nyhavna og Vestre Kanalhavn med tilliggende områder i tråd med forslaget i 
Modell 3.

3. Trondheim Havn IKS skal sammen med representanter for Trondheim kommune iverksette 
gjennomføringsmodellen som beskrevet i notatet fra advokatfirmaet Hjort av 15.05.2018.

4. I den grad det oppstår problemstillinger som representantskapet bør få opplysninger om og 
eventuelt fatte beslutninger rundt, i forbindelse med gjennomføringen av Modell 3, bringes dette 
tilbake til representantskapet av selskapets administrasjon og styre på vanlig måte.



• Det nedsatte arbeidsutvalg, bestående av representanter for Trondheim Havn og Trondheim 
kommune er i ferd med å sluttføre sin rapport.

• Juridiske problemstillinger

• Skatt og avgift

• Risikovurderinger

• Forretningsplan

• Øvrige relevante forhold

• Redegjørelsen bygger på Modell 3 og på opprettholdelse av eierstruktur i havneselskapet 
som vedtatt av representantskapet i 2018

• Redegjørelsen, samt all annen dokumentasjon sendes representantskapet i nær fremtid

Status, felles arbeidsutvalg TK/TH



• En utfisjonering som den foreslåtte er å anse som utbytte/utdeling, og skal foreslås av styret i 
selskapet.

• Styret har et generelt ansvar jfr. ovenfor, men har også et ansvar etter Havne- og farvannslovens § 32, 
3.ledd

• «Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt tilstrekkelige 
midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til 
tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering. Som utdeling regnes enhver 
overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer eieren til gode.»

• Styret har til vurdering hvordan selskapet skal sikres tilstrekkelig kapital for fremtidig drift, 
vedlikehold og investeringer, sammenholdt med selskapets strategiplan.

• Styrets anbefaling vil foreligge til representantskapets ekstraordinære møte i august

Styrets hovedanliggende



Fremdriftsplan

Jan - juni 2020 Mai-August Høsten 20202019

• TH Investeringsanalyse 2030 (PWC) 

• TH verdivurdering (Opak)

• Forvaltningsavtale

• Redegjørelsen

• Konsekvenser ift ny HFL /

lovseminar for eiere og styre.

• Planprogrammene (TK)  

• Skatt (Deloitte)

• Bindende forhåndsuttalelse, BFU

• Modell 3 (Hjort)

• Redegjørelsen

• Fisjonsfordring (PWC)

• Verdivurderinger (Opak)

• m.m

• Fisjonsfordringens størrelse 

• Eierfordeling eiendomsselskapet

• Aksjonæravtale

• Forvaltningsavtale

• Forberedende styrebehandling

• Ordinært rep.skap +  

eiermøte den 22.juni 2020

• Styrevedtak

• Tentativt ekstraordinært  

rep.skap ultimo august 2020.

• Behandling i de ulike 

kommunestyrer utover 

høsten 2020.

• Selskapsdannelse  

Forhandlinger VedtakUtredninger Utredninger



Eierdiskusjon og 
forventningsavklaringer 



Takk for deltagelsen



Møtereferat 1 av1
Vår dato Vår referanse

23.06.2020 17/00148-20

Saksbehandler Postadresse Telefon Org.nr.
Anne B. Langmoe Trondheim Havn IKS 73 99 17 00 945510 552

PB 1234 Sluppen Nett
langmoe@trondheimhavn.no 7462 Trondheim trondheimhavn.no

firmapost@trondheimhavn.no

Digitalt møte –kl 1430 - 1600

Verdal kommune v/ Anne Grete Valbekmo, Pål Sverre Fikse, Jostein Grimstad
Frøya kommune v/Kristin Furunes Strømskag
Orkdal kommune v/Oddbjørn Bang
Stjørdal kommune v/Iver Vigdenes
Levanger kommune v/Anita Ravlo Sand, Trude Marian Nøst
Steinkjer kommune v/Bjørn Ludvig Bergsmo
Malvik kommune v/Trond Hoseth
Indre Fosen kommune/Bjørnar Buhaug
Skaun kommune v/Gunn Iversen Stokke
Frosta kommune v/Frode Revhaug, Ståle Opsal
Namsos kommune v/Kjersti Tommelstad
Inderøy kommune v/Ida Stuberg
Trondheim kommune v/Rita Ottervik, Roar Aas, Sile N Salomonsen, Ola L Renolen, Marte Løvik, Ingrid
Skjøtskift, Elin M Andreassen, Erling Moe, Morten Wolden, Linn Hege Aune, Knut Johan Vik, Frank
Grønås,

Trondheim Havn v/Roar Arntzen, Knut Thomas Kusslid, Tove Kulseng, Wollert Krohn-Hansen

Møtet ble ledet av representantskapets ordfører Oddbjørn Bang

Møtereferat - Eiermøte 22.06.2020

Saker til behandling:
01/20 TRANSFORMASJON AV DELER AV HAVNEOMRÅDENE I TRONDHEIM
Havnedirektøren orienterte om det pågående arbeid med utfisjoneringen av eiendommer i Nyhavna
og Vestre Kanalhavn. Presentasjonen vedlegges.
Møtedeltakerne benyttet anledningen til å stille spørsmål, og styreleder og havnedirektør besvarte
disse.
Saken skal tentativt opp til behandling i et ekstraordinært representantskapsmøte. Dette ble fastsatt
til mandag 31. august 2020.

02/20 Eventuelt
På bakgrunn av et spørsmål fra lederen ba eiermøtet om at kommunedirektørene fra Trondheim,
Verdal og Orkland, på bakgrunn av bl.a. materiale fra administrasjonen i Trondheim Havn, vurderer
spørsmålet om justering av fremtidige eierandeler/deltakerfordeling i havneselskapet. Eiermøtet ber
om en «løypemelding» og første rapport i representantskapets møte 31.august 2020.



Høringsuttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen angående KVU Orkdalspakken. 

Regionrådet er fornøyd med at vi har nådd en ny milepel i arbeidet med Orkdalspakken. Den 

foreslåtte løsningen er svært kostbar og Regionrådet er bekymret for at det vil bli svært høye 

bompenger. Regionrådet foreslår derfor en løsning som er langt billigere og som vil være realiserbar i 

overkommelig framtid og som er tjenlig for regionen som helhet. 

 Regionrådet har gått gjennom KVU-en og har følgende høringsuttalelse: 

E39 Klett – Thamshavn: 

Regionrådet mener at dagens E39 på strekningen vil være tjenlig for regionen i mange år framover, 

bortsett fra Klettkrysset. Her må det snarest etableres et planfritt kryss som opprinnelig planlagt. 

Dagens løsning er etter Regionrådets mening en planleggingstabbe i forbindelse med utbyggingen av 

E6 og må løses uavhengig av Orkdalspakken. Uansett må det finnes en snarlig løsning og selv om 

Regionrådet mener at det må finansieres utenom Orkdalspakken, så velger Regionrådet å sette det 

om som 1. prioritet.  

Trondheim og Melhus kommuner er medlemmer av Byvekstavtalen. Denne avtalen sier at man ikke 

skal ha vekst i privatbiltrafikken, men at veksten i trafikk skal skje ved økt kollektivtilbud. Dette tilsier 

at dagens vei har kapasitet nok. 

E39 Thamshavn – Harrangen; 

Det er i KVU-en skissert flere alternative løsninger på denne strekningen. Dette er en trase som sterkt 

berører arealdisponeringen i området og det må i stor grad være opp til Orkland kommune å 

bestemme trasevalget. Regionrådet er opptatt av at man får en tjenlig vei på denne strekningen. 

Veien må gi en rasjonell trafikkavvikling og det må være gode planfrie kryssløsninger for tilkobling til 

FV65, FV710, Orkanger havn. I tillegg må det være planfri adkomsten til Orkanger både fra nord og 

sør. Det må vektlegges at man får gode stigningsforhold i Skjenalddalen og at det blir etablert gode 

løsninger for å hindre støy. 

På kort sikt må strekningen øst for Harrangtunnelen utbedres. Sist høst, vinter og vår var det telehiv 

som ga svært vanskelige kjøre- og trafikksikkerhetsforhold. Det er grunn til stor bekymring for at 

dette bare vil forverre seg og gi helt uholdbare tilstander. Slik utbedring kan således ikke vente på alt 

det andre som må gjøres på E39 Thamshavn-Harrangen. 

Strekningen E39 ved Dyrgrova: 

Regionrådet ser på Dyrgrova som en flaskehals og det er derfor viktig å få til en løsning med bedre 

kurvatur og rassikring. 

Fv 65 Orkanger – Surnadal: 

På denne strekningen er tilrettelegging for godstransport det viktigste for regionen. Fra Orkanger til 

Forve bru flyttes Fv65 til vestsiden av Orkla og følger i hovedsak dagens fylkesvei. Det må 

gjennomføres en oppgradering av dagens trase for å kunne ta modulvogntog. Her må flaskehalser 

utbedres, nødvendige breddeutvidelser må gjennomføres og bærelaget må forsterkes slik at 

problemene med telehiv løses. Eksempler på flaskehalser er Storåsbakkene, svinger over 

Rindalsskogen. På enkelte strekninger kan veien flyttes lengre unna bebyggelse, men det viktigste er 

at det etableres gang og sykkelvei på strekningene langs veien som er skolevei og på andre 

strekninger som er utfordrende for myke trafikanter.  I tillegg må det bygges gang- og sykkelbru ved 

siden av Forve bru. 



Fv 700/701 Storås – Berkåk: 

Også på denne strekningen er tilrettelegging for godstransport det viktigste for regionen. Det må 

gjennomføres en oppgradering av dagens trase for å kunne ta modulvogntog. Her må flaskehalser 

utbedres og det må foretas nødvendige breddeutvidelser og man må forsterke veiens bærelag slik at 

problemene med telehiv løses. Eksempler på flaskehalser er krysset på Storås, Mærk bru, Grana bru, 

Berkåkbakkene. Det må etablereres gang og sykkelvei på de strekningene langs veien som er skolevei 

og på andre strekninger som er utfordrende for myke trafikanter 

Fv 710 Råbygda – Valset 

Tidlig i prosessen med Orkdalspakken ble det utarbeidet et forprosjekt for Fv710 strekningen     

Råbygda – Ingdalen. Dette er en viktig strekning for interntransport i nye Orkland kommune og som 

godsvei til Fosen og kampflybasen på Ørlandet. Forprosjektet beskriver helt nødvendige tiltak på 

denne strekningen. Denne strekningen er ikke omtalt i KVU-en, men det er svært viktig for regionen 

at denne strekningen også blir prioritert av Trøndelag Fylkeskommune. 

Fv 714 Frøya – Berkåk 

Det er viktig å understreke at den såkalte Lakseveien har en slik utstrekning. Fra avkjøring E39 

Stokkhaugen) og gjennom tidligere Snillfjord kommune vil den nå for det aller meste få god standard. 

Men det er viktig å påpeke at den trafikkfarlige flaskehalsen Storvasshammertunnelen ikke har fått 

prioritet for fornying. Dette er det godt finansielt handlingsrom for innenfor rammene for 

bompengeprosjektet, dersom man benytter seg av de relativt store innsparinger som foreligger 

knyttet til reduserte rentekostnader. Vi ber derfor om at dette søkes utnyttet, og da før man 

erklærer at dette bomveiprosjektet er ferdigstilt.   

Om det generelle vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene  

Generelt vil regionrådet påpeke at det er langt, langt viktigere at dette får en langt større prioritering 

over statens budsjetter. Og da før man fortsetter å prioritere stadig nye motorveier med fire kjørefelt 

og 110-120 km fartsgrense. Det aller meste av verdiskapingen i Norge er avhengig av og sårbart 

grunnet dårlige fylkesveier. Dette kan ikke fortsette, dersom vi skal kunne utvikle norsk verdiskaping 

basert på våre naturressurser og våre nasjonale fortrinn. Ei heller kan det fortsette, dersom 

trafikksikkerheten – liv og helse – har den betydning som det hevdes å ha, og må ha. 

SVV har prioritert utbyggingsrekkefølgen i KVU-en. Regionrådet har slik prioritert rekkefølge av de 

ulike strekningene. 

E39 (Statlig ansvar) 

1. Planfritt kryss på E39 på Klett 

2. Falskehalsutbedringer i Skjenalddalen og Dyrgrova 

3. Strekningen Thamshavn – Harrangen 

Fylkesveiene: 

1. Fv65/Fv700 strekningen Orkanger – Berkåk 

2. Fv65 strekningen Storås – Surnadal 

3. Fv710 strekningen Råbygda – Valset 

4. Fullføre bompengeprosjektet Lakseveien gjennom Snillfjord, med ny tunnel gjennom 

Storvasshammeren. 

5. Det generelle vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene må gis langt høyere prioritet  



NR Lag/forening Søker Tilskudd
1 Flatval Grendalag korona 12 221

2 Svanheim grendahus korona 16 900

3 Nesset Grendalag korona 18 436

4 Skjønhals Kretslag korona 17 333

5 Dyrvik Grendalag korona 24 843

6 Titran Grendalag korona 22 125

7 Mausund Grendalag korona 23339

8 Lyngblomst korona 15347

9 Uttian Grendalag korona 32 676

10 Klubben Grendalag korona 37 680

11 Stølan kretslag korona 19 275

12 Sula Grendalag korona 43 750

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Uttian Grendalag - grendalagsfond prdinært 100 000

25 Titran gGrendalag - grendalagsfond ordinært 100 000

26 Hamarvik Grendalag - grendalagsfond ordinært 100 000

27 Valen grendalag - grendalagsfond ordinært 100 000

28 Flatval Grendalag - Grendalagsfond ordinært 91 877

29 Kverva forsamlingshus - grendalagfond ordinært 100 000

30 Nesset Grendalag - grendalagfond ordinært 100 000

Sum 975802
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Utvalg               Orkdalsregionen regionråd  

Møtested:  Teams  

Dato:   12.06.2020  

Tidspunkt:  1200 – 1600 

 

  
Følgende medlemmer møtte:   

 

   

Følgende fra administrasjonen møtte:   
Navn:         Stilling:   
Bjørn Carsten Buan      Daglig leder Helse   

Liv Darell       Rådgiver   

Kari Frøseth     Daglig leder   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste:  
 

Sak 05/20     Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak:   

Innkalling og saksliste godkjennes. 
  

Sak 06/20     Gjennomgang og godkjenning referat pr. 310320      
  

Vedtak:   

Referat pr. 310320 godkjennes. 

Frøya  Kristin Strømskag, ordfører  

 Geir Meland  

 Beate Sandvik Meland, rådmann  

Hitra  Ole Haugen, ordfører  
 Lars P Hammerstad 

 Ingjerd Astad 

Orkland Oddbjørn Bang, ordfører  

 Eva Solstad møtte for Anne Mari Svinsaas 

 Ingvill Kvernmo, rådmann  

Heim Odd Jarle Svanem, ordfører  

 Tora Vaagan Hofset 
 Torger Aarvaag, rådmann møtte ikke 

Skaun Gunn Iversen Stokke, ordfører  

 Siri Grøttjord, møtte ikke  

 Jan- Yngvar Kiel, rådmann  

Rindal  Vibeke Langli, ordfører  

 Line Therese Flåtten  

 Birgit Reisch, rådmann  
Tillitsvalgte:  Bente Fagerli , møtte ikke 
 Astrid Bakken, Rindal kommune           

 
 
Rennebu 

Observatører: 
 
Marit Bjerkås, varaordfører 

Ørland Ingen møtte fra Ørland 

Surnadal  Margrethe Svinvik, ordfører 
 Hugo Pedersen 

TFK Bjørn Iversen 

 Jan Grønningen 

Fylkesmannen Frode Rabben 

KS Jorid Oliv Jagtøyen møtte ikke 



 

Sak 07/20      Orientering/dialog med St. Olavs hospital. 
 
St. Olav Hospital orienterte om Årsrapport 2019, Budsjett 2020 og om St Olavs drift av legevakta under 
koronautbruddet. Fra St Olavs stilte samhandlingsdirektør Johan Skomsvoll, avdelingssjef Berit Wiklund, 
økonomirådgiver Pauline Hellandsjø, samt klinikksjef Kjetil Karlsen. Fra Orkland stilte lege Jimmy Wikell fra 
ØHD-sengeposten og kommunalsjef Kristin Wangen. 
Det vises til presentasjon utsendt i møtet. St Olavs redegjorde for årsaker til økte kostnader i 2019 og om 
grunner for budsjettøkning for 2020. Den økonomiske utviklingen er ikke i tråd med de opprinnelige 
forutsetningene. St Olavs redegjorde for sitt valg om å overlate driften av legevakta til kommunene ved 
koronautbruddet i mars 2020. Beslutningen kom overraskende på kommunene, og en måtte erkjenne at 
pandemiplanleggingen hadde vært utilstrekkelig forut for avtaleinngåelsen.  
St Olavs ønsker nå å tilbakeføre driften av legevakta til egne lokaler.  
Det ble foreslått å iverksette en evaluering av foreliggende alternativer på bakgrunn av erfaringene. 
 
Vedtak:   

Regionrådet vil følge opp saken med utgangspunkt i et initiativ fra Orkland kommune 
 

Sak 08/20       Bom Våvatnet. Henvendelse fra Orkland Kommune 

 
Henvendelse mottatt fra Orkland Kommune, hvor de ber regionrådet om igangsetting av  
utredningsarbeid for å se på de muligheter som finnes for å bedre næringslivets rammevilkår 
ved å endre bompengeinnkrevingen for FV 714 i dette området  
 

Vedtak: 
 
Hitra og Frøya Kommune behandler saken i egen kommune før behandling i neste regionrådsmøte. 
 

Sak 09/20       Samarbeidsavtale etter ny kommunelov. 

 
Ny kommunelov, omdanning av regionråd. 

 

Sekretariatet iverksatte på nyåret en utredning av implikasjoner ved ny kommunelov sammen med jurist i 

Orkland kommune, Marit Risvaag. Notat utsendt i innkallingen.  

Etter drøfting i rådmannskollegiet ble Risvaag invitert til å orientere AU i møte 15. mai 2020.  

Sekretariatet fikk i oppdrag å utarbeide et utkast til en ny samarbeidsavtale for Orkdalsregionen i samsvar 

med ny kommunelov gjennom en arbeidsgruppe bestående av: 

 

Ingvill Kvernmo (leder for rådmannskollegiet),  

Jan-Yngvar Kiel (kommunedirektør i kontorkommunen),  

Marit I Risvaag, jurist Orkland Kommune, 

Sekretariatet v/rådgiver Liv Darell,  

 

Ny samarbeidsavtale sendes regionrådets medlemmer for presentasjon og drøfting til møte 12. juni 2020.   

Saken ble behandlet i AU den 5. juni 2020, der følgende vedtak ble fattet:    

 

1.Utkast til Samarbeidsavtale oversendes Regionrådet til drøfting og behandling                                                                                                                

2. AU foreslår nytt navn: Interkommunalt politisk råd for Trøndelag vest.   

 



 

 

Vedtak: 

 

1. Arbeidsgruppen for ny samarbeidsavtale jobber videre med de innspill som kom fram i 

møtet. 

2. Ny sak legge frem i neste regionrådsmøte. 

3. Forslag til nytt navn tas ut.  

4. Sekretariatet følger opp svar fra observatørkommunene og Aure 
 

 

Sak 10/20     KVU Orkdalsregionen. Høringsuttalelse. 

Orkdalsregionen har mottatt KVU Orkdalsregionen E39 Vinjeøra – Klett på høring, saken ble sist behandlet i 

AU, der følgende vedtak ble fattet: 

1. Forslag til høringsutkast behandlet og vedtatt etter de endringer som ble gjort i møtet.  
2. Saken sendes videre til Regionrådets møte 12. juni til endelig vedtak. 
 
Regionrådet behandlet høringsuttalelsen med de tillegg som var innsendt av Ole L. Haugen.  
 
Vedtak: 
Vedlagte høringsuttalelse for KVU Orkdalsregionen vedtas. 

Sak 11/20       Status helseplattformen v/Bjørn Buan  

  

Bjørn Buan orienterte om justeringer i framdriften på utviklingsprosjektet. Kommunene skal forelegges en 
invitasjon til å inngå en intensjonsavtale om tilknytning til Helseplattformen. Intensjonsavtalen kommer i 
tillegg til og forut for inngåelse av bindende Samarbeidsavtale ved utløsing av allerede inngått 
opsjonsavtale. Intensjonsavtalen må inngås senest 7 måneder i forkant av en eventuell utløsing av 
opsjonsavtalen, som alle kommunene i Midt-Norge har inngått.  
Første mulige driftsstart av Helseplattformen i kommunene i Orkdalsregionen vil være våren (april/mai) 
2022. Inngåelse av intensjonsavtale må i så fall inngås i oktober i år. Intensjonsavtalen betyr ingen 
økonomiske forpliktelser overfor leverandøren, men den innebærer en forpliktelse til å iverksette lokal og 
tidfestet egeninnsats i konkrete forberedelser. Først ved utløsing av Opsjonsavtale (og inngåelse av 
Samarbeidsavtale) vil kommunene måtte begynne å betale for løsningen. Det vil være mulig å knytte seg til 
et senere hovedløp for tilknytning til løsningen. 
Det vies nå stor oppmerksomhet til endelig avklaring av priser og kostnader forbundet med å ta 
Helseplattformen i bruk. Per i dag ser det ut til at investeringskostnaden per innbygger vil komme til å 
variere med kommunestørrelse og kommunens eksisterende IKT-løsninger. Tidligere har kostnaden vært 
grovt vurdert til NOK 300 per innbygger, basert på beregninger for Trondheim kommune. 
Prosjektdeltakere fra Orkdalsregionen har deltatt i utvikling av en kostnadsberegningsmodell som vil  bli et 
sentralt verktøy for den enkelte kommunes beregning av de sannsynlige kostnader ved innføring av 
løsningen i egen kommune. 
Ny e-Helselov vil trolig innebære at realiseringen av «En innbygger – en journal» tvinger seg fram.             
For Midt-Norge er Helseplattformen det eneste alternativet. 
Orkdalsregionen har egen prosjektleder som følger og understøtter de lokale forberedelsene.                   
Det er gevinster ved at denne innsatsen koordineres i aktiviteter og i tid mellom kommunene. 
 
Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 
 



 
Sak 12/20 Regnskap 2019, tertialrapport pr. april 2020 
 
Saken er behandlet i AU 050620 der det ble fattet følgende vedtak: 
 

 Regnskap for 2019 godkjennes 

 Tertialrapport pr. 300420 tas til orientering 
 
Regionrådet ble forelagt regnskap/tertialrapport til behandling. 
 
Vedtak: 
 

1. Regnskapet for 2019 godkjennes 
2. Tertialrapport pr. 300420 tas til orientering 

 
Sak 13/20 Bruk av næringsfond til utsatt næring i regionen pga. koronasituasjonen. 
 
Saken er behandlet i AU med følgende referat og vedtak: 
AU vurderer situasjonen slik at muligheter for å kunne bidra til de små og mellomstore bedrifter som nå 
sliter som følge av korona, innenfor gjeldende regelverk er vanskelig.   
 
Vedtak:   
• AU foreslår å tilbakeføre siste innbetaling fra kommunene til regionalt næringsfond.    
• Dette for å lokalt kunne bidra til utsatte næringsvirksomheter pga. koronasituasjonen.   
• Oversikt over hvor mye dette utgjør legges frem for regionrådsmøtet.   
 
AU ber om at saken drøftes og tas opp til behandling i regionrådsmøtet 120620    
 
Behandling: 
- Regionrådet vil bruke deler av næringsfondet til lokale små og mellomstore bedrifter som har store 

utfordringer pga. koronasituasjonen. Mange faller mellom to stoler ift. sentrale støtteordninger. 
Regionrådet ser at kravet til søknadsordningen og gjeldende regelverk er vanskelig å benytte seg av.   
Reiselivsnæringa er spesielt utsatt.  

- Trøndelag pelsdyravlslag søker støtte fra næringsfondet:  
Trøndelag Pelsdyravlslag søker økonomisk støtte til rådgiving. Pelsdyrbøndene er kommet i en 
spesielt ille situasjon nå. På tredje året med uvisshet om økonomien fremover er uholdbart. I tillegg 
kom covid 19, som førte til at pelsauksjonene ble avlyst. Mange får nesten ikke inntekt i år. Alle 
kommer til å gå med kraftig underskudd i år. Derfor er det stort press fra våre familiebedrifter om 
hjelp til bedriftsrådgivning nå. Omstillingen blir svært rask nå. Vi etterspør forskj. typer rådgiving. 
Skatt ved avvikling og eventuelt oppstart ny virksomhet, gårdsråd og byggeteknisk veiledning. Råd i 
forhold til søknader ang. riving av pelsfarmene og nybygg, ny virksomhet. Næringshagen og Norsk 
Landbruksrådgiving kan være gode samarbeidspartnere.  

 
Vedtak:    
 

1. Regionrådet vedtar å tildele 2 millioner av næringsfondet til lokale tiltak for koronautsatt næring. 
2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fordele til kommunene etter det antall kommuner som bidrog til 

fondet i forrige periode.   
3. Trøndelag Pelsdyravlslag tildeles 125 000,- fra næringsfondet etter søknad sendt Regionrådet  

 
 



Sak 14/20 Eventuelt 
 

a) Henvendelse fra Rindal Kommune angående reiseliv og destinasjonsselskap ble behandlet og  
foreslås tatt inn som drøfting på neste regionrådsmøte sammen med SNP 

 
Møtet slutt kl. 1520  
  

Neste Regionrådsmøte gjennomføres på Frøya den 8. og 9. oktober 2020.  

 

Referent   

  

Liv Darell  

Rådgiver  

Orkdalsregionen  
   
  

  
  



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Edvard Thorolf 
Aspelund 
22 24 72 20 

Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forbindelse med utbruddet av covid-19 

fastsatt midlertidig forskrift 13. mars 2020 nr. 277 om gjennomføring av fjernmøter i 

kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19. Departementet viser i 

den forbindelse til vårt brev 13. mars 2020 til alle kommunene og fylkeskommunene.  

 

I forskriftens § 6 heter det at forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til 1. august 2020. 

Departementet har vurdert om forskriften skal forlenges, men kommet til at det ikke gjøres. 

Forskriften oppheves dermed som planlagt 1. august 2020.  

 

Bestemmelser som gjør unntak fra ordinært regelverk bør kun gjelde dersom det er 

nødvendig som følge av smitteverntiltakene og er forholdsmessige sett opp mot de 

bestemmelsene det er gitt unntak fra. Nå har landet begynt å åpne opp, og det er er mulig 

med forsamlinger på inntil 200 personer hvor alle holder 1 meters avstand. Det vil derfor 

være mulig for folkevalgte organer å ha fysiske møter, og allmennheten kan være til stede.  

 

Siden smitteverntiltakene, som i praksis innebar forbud mot fysiske møter, kom brått på i 

mars, mente departementet at det var en mulighet for at det ikke på forhånd var truffet 

nødvendige vedtak om fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 første ledd. Det var også 

mulighet for at kommuner ikke hadde sikret nødvendige tekniske hjelpemidler slik at alle 

organene kunne ha fjernmøter i tråd med loven i perioden etter "nedstengingen". Det var 

også ansett som nødvendig å kunne diskutere alle saker i fjernmøte siden alle møter måtte 

være fjernmøter, og derfor ble det også gitt unntak fra bestemmelsen i § 11-7 tredje ledd. Det 

var derfor ansett som nødvendig å raskt vedta enkelte unntak for at kommunene og 

Alle landets kommuner og fylkeskommuner   
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Side 2 
 

fylkeskommunene kunne videreføre en så tilnærmet normal politisk virksomhet som mulig 

herunder med muligheter for møter i folkevalgte organer.  

 

Departementet mener behovene for unntakene i den midlertidige forskriften ikke lenger er til 

stede nå som det er mulig med fysiske møter. Det er heller ikke funnet nødvendig eller 

hensiktsmessig å videreføre unntakene som fraviker kommunelovens hovedregel om 

gjennomføring av fjernmøter som er i forskriftens §§ 3-5.  

 

Departementet mener at den vide adgangen til å holde fjernmøter etter kommuneloven § 11-

7 er tilstrekkelig til å dekke kommunens behov for fjernmøter. Vi minner derfor om at loven 

åpner for at kommunestyret eller fylkestinget kan vedta at alle folkevalgte organer kan ha 

fjernmøter, og kommunestyret og fylkestinget kan også selv ha fjernmøter. Det er ikke noe 

krav at en sak må haste for å kunne behandles i fjernmøter, og ordinære møter kan avholdes 

som fjernmøter. 

 

Videre viser departementet til at kommunene og fylkeskommunene nå har hatt mulighet til å 

teste og anskaffe nødvendig teknisk utstyr for fjernmøter, samt treffe nødvendige vedtak 

etter § 11-7 for å sikre at alle organ kan oppfylle lovens krav til fjernmøter. Det er også noe 

tid frem til den midlertidige forskriften oppheves som planlagt, slik at kommunene og 

fylkeskommunene har en viss tid til å gjøre nødvendig grep i tiden som kommer.   

 

Dersom smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak for å begrense smitten som 

igjen gjør det vanskelig med fysiske møter, vil departementet vurdere å gjeninnføre hele eller 

deler av forskriften for en midlertidig periode. 

 

Med hilsen 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

 

Edvard Thorolf Aspelund 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

 

Alle fylkesmannsembeter 

KS  

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: Q31  

Arkivsaksnr.: 19/1077    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Formannskapet 

 

INVESTERINGSPROSJEKT GJETØY BRU 2019-TILLEGGSFINANSIERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til saksutredningen og kostnader for ny Gjetøy bru. 

 

Kommunestyret vedtar følgende finansiering av prosjektet: 

 

Gjenværende bevilgning til Gjetøy bru  : kr. 1.340.000,- 

Omdisponering av ubrukte lånemidler  : kr. 2.507.900,- 

Momskompensasjon     : kr.    962.100,- 

Total finansiering     : kr. 4.810.000,- 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Gjetøy bru ble reparert i 2017 og etter denne reparasjonen ble det foretatt ny klassifisering av 

brua. Det viste seg at brua var i mye dårligere forfatning enn først antatt og som følge av 

rapporten ble den nedklassifisert til 1,5 tonn aksellast og 3,5 tonn totalvekt. Dette setter store 

begrensninger for trafikken over brua og frem til Gjetøya. 

 

Som følge av dette ble det igangsatt utredning/prosjektering av to ulike alternativer, 

henholdsvis gjenfylling av sundet eller ny bru. Et grovt overslag utført av konsulenten viste  at 

gjenfylling vil være marginalt rimeligere enn ny bru. Det ble derfor igangsatt 

grunnundersøkelser, strømningsundersøkelser m.m. for å ha et godt grunnlag både for selve 

fyllinga (massebehov) og for størrelse på kulverter. 

 

Vurdering: 

 

Det ble i februar søkt om fylling i sjø til Fylkesmannen(FM), samtidig som det ble søkt om 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for uttak av steinmasser og fylling i sjøen. Vi fikk i 

april tilbakemelding fra FM om at de ikke ville behandle søknaden om fylling etter 



forurensningsloven før etter at kommunen har gitt dispensasjon etter PBL. Dispensasjonen ble 

først gitt 15.05.  

 

Det ble sendt ut anbud på begge alternative løsninger, henholdsvis fylling og ny bru. Som 

følge av manglende svar fra FM om godkjenning av fylling etter forurensningsloven ble det i 

konkurransegrunnlaget tatt forbehold om at dersom FM ikke hadde godkjent søknaden om 

fylling innen 15.06 så hadde kommunen rett til å anta ny bru, selv om anbudssummen er 

høyere enn fylling.  

 

De to alternative løsninger (bru eller fylling) ble utlyst på anbud og vi mottok 2 anbud på ny 

bru og 3 anbud på fylling.  Det viste seg at fylling var noe rimeligere enn ny bru, men dette 

kan fort endre seg dersom Fylkesmannen stiller krav til større kulverter enn det som er 

medtatt i anbudsutlysningen.  

 

FM gav tilbakemelding i juni at de ikke kunne behandle søknaden før tidligst etter ferien, i 

tillegg skal denne søknaden kunngjøres. Noe som ville medføre at vi ikke ville få en 

tilbakemelding om de kulverter som var inkludert i anbudet hadde tilstrekkelig størrelse, samt 

at en slik utsettelse sannsynligvis medfører at fyllingsarbeidet må utsettes til neste vår. Med 

bakgrunn i dette forholdet ble det derfor inngått kontraktsforhandlinger med entreprenør. 

 

Entreprenør er nå i full gang med detaljprosjektering og det forventes oppstart av byggingen i 

september, med svært kort byggetid. Både brufundamenter og selve brudekke skal 

prefabrikkeres og løftes på plass. Dette gir bedre kontroll på utførelsen og kortere byggetid, 

noe som er viktig sett i forhold til at forbindelsen til Gjetøya blir brutt i byggetiden, den tiden 

sundet er stengt for biltrafikk var også en del av evalueringen ved antakelse av anbud. 

 

Uansett vil man sikre gangforbindelse med utlegging av en midlertidig flytebrygge. Ut fra 

anbud/kontrakt vil kjøreforbindelsen være stengt i 14 dager. 

 

Pr dato har vi en gjenværende bevilgning på prosjektet Gjetøy bru på kr. 1.340.000,- 

 

Ut fra anbud/kontrakt med entreprenør og de kostnader vi får med detaljprosjektering, 

uavhengig kontroll m.m. får man følgende kostandsoppsett for prosjektet: 

 

Anbud/kontrakt      : kr. 2.998.739,- 

Gjenværende detaljprosjektering    : kr.    250.000,- 

Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse  : kr.    100.000,- 

Midlertidig gangadkomst      : kr.    100.000,-  

Byggeledelse/prosjektledelse/oppfølging i byggetiden : kr.    100.000,- 

Uforutsette utgifter      : kr.    300.000,- 

Sum ekskl. mva       : kr. 3.848.739,- 

25% mva       : kr.    962,184,- 

Total kostnad       : kr. 4.810.923,- 

 

 

 

 

Kommunedirektøren tilrår at prosjektet gjennomføres og at dette finansieres på følgende 

måte: 



 

Gjenværende bevilgning til Gjetøy bru  : kr. 1.340.000,- 

Omdisponering av ubrukte lånemidler  : kr. 2.508.739,- 

Momskompensasjon     : kr.    962.184,- 

Total finansiering     : kr. 4.810.923,- 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 240  

Arkivsaksnr.: 20/1772    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ØKONOMISK HALVÅRSRAPPORTERING 2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar den økonomiske halvårsrapporten 2020 til orientering 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Den økonomiske oversikten viser et avvik på ca. 3,4 millioner kr pr 30.06.20 i forhold til 

budsjett. Oppsettet nedenfor har ikke med en oppdatert avkastningsrapport pr 30.06. da den 

ikke ble mottatt før den 12.08. Den viser en positiv avkastning på ca. 2 millioner kr. 

Kommunen budsjetterer i samme oppsett 3,3 millioner kr i avkastning. 

 

Økonomisk oversikt pr 30.06.20 

NAVN Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. 
endring 

Regnskap Avvik i 
NOK 

Sum Kommunedirektør 13 815 953 2 403 395 16 219 347 13 271 678 2 947 670 

Sum Servicekontoret 6 659 726 10 000 6 669 726 7 009 582 -339 856 

Sum ramme Fellestjenester 20 475 679 2 413 395 22 889 073 20 281 260 2 607 814 

      

Sum Admin Oppvekst 12 043 326 1 046 164 13 089 490 14 741 040 -1 651 549 

      

Dyrøy oppvekstsenter 2 759 116 16 495 2 775 611 2 232 384 543 227 

Mausund skole/SFO/barnehage 2 336 620 0 2 336 620 2 185 160 151 460 

Nabeita skole 7 168 552 28 866 7 197 418 7 259 492 -62 074 

Nordskag oppvekstsenter 4 684 991 47 423 4 732 414 4 152 430 579 984 

Sistranda skole-barneskole 8 710 008 0 8 710 008 8 137 306 572 702 

Frøya ungdomsskole 7 986 573 0 7 986 573 7 458 259 528 313 

Sørburøy barne- og ungdomsskole 839 113 0 839 113 889 478 -50 365 

Nesset barnehage 3 080 888 35 052 3 115 940 2 741 809 374 131 

Musikk- og kulturskole 1 861 546 0 1 861 546 1 660 834 200 712 

Sum skolene og barnehage 39 427 407 127 836 39 555 243 36 717 152 2 838 090 

Sum ramme oppvekst 51 470 733 1 174 000 52 644 733 51 458 192 1 186 541 

      



Admin Helse og omsorg 220 743 443 647 664 390 476 804 187 586 

Sum Familie og helse 14 602 421 0 14 602 421 15 151 014 -548 594 

NAV - Sosialtjenesten - Frøya 3 338 223 0 3 338 223 4 363 622 -1 025 399 

Sum PLO 32 918 948 0 32 918 948 36 797 419 -3 878 473 

Sum BAM 19 489 234 0 19 489 234 18 946 469 542 763 

Sum Helse og mestring 70 569 569 443 647 71 013 216 75 735 328 -4 722 117 

      

Sum Kultur og idrett 4 008 422 3 425 4 011 847 4 379 359 -367 512 

      

Sum DKT 12 668 598 153 963 12 822 561 13 197 606 -375 045 

      

VAR-områder -3 822 706 0 -3 822 706 -4 075 882 253 177 

Kalkulatoriske avskrivninger/renter -4 001 500 0 -4 001 500 0 -4 001 500 

Sum VA og kalkulatoriske inntekter -7 824 206 0 -7 824 206 -4 075 882 -3 748 323 

      

Virksomhet for forvaltning 2 884 151 0 2 884 151 792 164 2 091 988 

Sum Teknisk 7 728 543 153 963 7 882 506 9 913 888 -2 031 380 

      

Frie inntekter. -170 381 
870 

-1 791 860 -172 173 730 -178 105 024 5 931 294 

Finans 8 663 229 -1 002 978 7 660 251 13 704 558 -6 044 307 

      

SUM Frøya kommune pr 30.06.20 -7 465 695 1 393 592 -6 072 104 -2 632 439 -3 439 667 

 

 

Vurdering: 

 

Avviket på ramme fellestjenester skyldes i hovedsak mottatte midler for Øya-prosjektet. I 

denne rammen er det merforbruk i forbindelse med boligene som benyttes i ROP tjenesten, ca. 

1,6 millioner kr.  

 

Oppvekst har et positivt avvik i forhold til budsjettet på 1,2 millioner kr. I hovedsak er dette 

besparelser på driften for å håndtere driften andre halvår 2020.  

 

Helse og mestring har et negativt avvik på 4,7 millioner kr. Dette skyldes utfordringer i 

driften som er tidligere belyst i kommunaldirektørens sak om nedtrekket på kommunens 

budsjett.  

 

Teknisk har et negativt avvik på ca. 2 millioner. Dette skyldes i helhet kalkulatoriske 

avskrivninger og utgifter. Dette blir ikke praktisk gjennomført før årsavslutningen. Isolert har 

Drift og kommunalteknikk et lite merforbruk på 375 000 kr, mens Forvaltning har et 

mindreforbruk på 2 millioner kr. Dette skyldes ledige stillinger og midler som skal utbetales til 

i løpet av året. 

 

Kommunen har et positivt avvik på frie inntekter, som skyldes ekstrautbetalinger i 

rammetilskuddet i forbindelse med Korona-epidemien. 

 



Finans har et negativt avvik, som i hovedsak skyldes ikke ført avkasting på portefølje hos 

Grieg og et større avdrag på lån enn budsjettert.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Totalt for kommunen så er det pr 30.06.20 et negativt avvik på ca. 1,5 millioner kr, hvis 

avkastingen på porteføljen tas med.  

 

I denne ligger også en betydelig reduksjon i budsjettet som en følge av at kommunens 

inntekter ble tatt ned 20 millioner kr i budsjettvedtaket. Det er spesielt Helse og mestring som 

ikke når sine sparekrav. Kommunedirektøren vil orientere om dette i egen sak. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 20/459    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Frøya eldre- og brukerråd 

Kommunestyret 

 

TILTAK FOR Å NÅ BUDSJETTMÅL FOR 2020. OMSTILLINGS OG 

EFFEKTIVISERINGSTILTAK MED KONSEKVENSBESKRIVELSER 

 

Forslag til vedtak: 
1. For å nå årets budsjettmål vedtar Kommunestyret de foreslåtte effektiviserings og 

omstillingstiltak kommunedirektøren foreslår innenfor hvert rammeområde, som vist i 

tabeller i punkt 6 i saksfremstillingen, merket «nye tiltak» 

 

2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig effekt 
skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt opp så 

langt. 

 
3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det lages 

et opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet 

(administrasjon, tilltitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og 
ressursbruk løpende. 

 

4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og 

konkretiseres ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med 
økonomiplan 2021 – 2024. 

 

5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket 

 

 

 

Vedlegg: 

 
ROS analyser fra rammeområdene helse, oppvekst og teknisk på foreslåtte effektiviseringstiltak 

Saksprotokoll, FSK 30.04.20 sak 117/20 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   
 

1. Bakgrunn for saken: 



 

Kommunestyret vedtok 19.12.2019 at det skal gjennomføres en omstillingsprosess med et 

effektiviseringskrav på 16.5 mill. kr for 2020. Tiltakene som foreslås skal være konsekvensutredet.  

 
Kommunestyresak 207/19, punkt 7: Rådmann vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med 

fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden 

 
Verbalt: 

o Rådmann bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene, både på kort og 

lang sikt- tiltakene skal konsekvens- utredes. 
o Det nedsettes et omstillingsutvalg.  

o Inndekning til økning i driftsbudsjett 10 millioner fra disposisjonsfond 

o Resterende nedtrekk fra rammeområdene 

 
Tiltak for 2020 legges med dette fram for politisk behandling. Saken inneholder også tiltak for 2021, 

slik at kommunestyret kan se et helhetlig opplegg for hvordan kommunen kan oppnå balanse i 

økonomien.  
 

2. Det faktiske omstillingsbehovet 

 
o Kommunestyret vedtok gjennom handlingsprogram 2020 og økonomiplan 2020-2023, at det 

skulle gjennomføres en effektivisering på ca. 16,6 mill. kr. i 2020 for å få et bærekraftig budsjett i 

balanse.  

 
o Når regnskapet for 2019 var klart, viste dette et merforbruk i drift på ca. 16 mill. kr. I tallet ligger 

svikt i finans, og overforbruk på drift, i hovedsak innenfor ramme helse og mestring på ca 9 

millioner kroner. Dette gjelder hhv barnevern, NAV sosial og pleie og omsorg- i hovedsak nye 
ressurskrevende brukere. I tillegg har kommunen fått en krevende ROP tjeneste i 2020 som vi vet 

pr d.d. vil kreve flere ressurser enn de har i dag.  

 

Flere av utgiftene innen helse er av varig karakter og ville bidra til å gjøre 2020 enda mer krevende.  
 

I driftsbudsjettet for 2020 ble helse styrket med 2,5 millioner kroner. Likevell ser en av regnskapstall 

pr 1. halvår 2020 at ramme helse og mestring vil få utfordringere med å holde rammen også i 2020. 
dette gjelder pleie og omsorgstejenesten, NAV og ROP (rus/psykisk helse) 

 

Regnskapstall 1. halvår 
 

Totalt omstillingsbehov for kommunen se dermed slik ut pr 11.08.20: 

 

Effektiviseringskrav i budsjett 2020:  16 600 mill kr 
Estimert merforbruk helse 2020:  5 mill kr (anslag) 

  

Totalt omstillingsbehov 2020   21 600 mill kr 

 

Dette er et betydelig beløp og utgjør 6,2 % av netto driftsrammer for 2020. 

 
Samlet omstillingsbehov er derfor stort. 

 

 

 
 

Dagen sak legger fram to typer tiltak til politisk behandling: 

 



1. Tiltak som gir effekt for 2020. Noen av tiltakene er allerede iverksatt etter vedtak i FSK 

30.04.20. 

 

2. Tiltak som må utredes og planlegges videre for å kunne iverksettes og gi helårseffekt i 
2021 og planperioden. Tiltakene under pkt. 2 legges fram for politisk behandling nå for å få 

en prinsipiell tilslutning på retning og type tiltak. Dette slik at administrasjonen kan gå 

videre med utredning og planlegging av tiltakene for å oppnå effekt fra 2021.  
 

De konkrete forslagene må deretter legges fram og behandles av kommunestyret gjennom 

Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024. 
 

Kommunedirektøren har følgende oppfordring når det gjelder den politiske behandlingen av saken: 

o Kommunestyret behandler tiltakene for 2020-2021 som en helhet. Dersom tiltak tas ut, bør 

andre tiltak (som gir tilsvarende innsparing i kroner) tas inn. 
o Dersom kommunestyret ønsker å se på andre tiltak enn de som er nevnt, bør disse i størst 

mulig grad konsekvens-/ROS-vurderes før de vedtas. 

 

3. Arbeidet med omstillingsprosessen: 

 

I forbindelse med budsjettbehandlingen av budsjett og handlingsprogram for 2020 – 2023 ble det 
vedtatt å nedsette et omstillingsutvalg for å se på hvordan kommunens rammer skulle ta inn 

nedtrekkene på budsjettet som følge av mindre inntekter til kommunen.  

 

Omstillingsutvalg ble nedsatt i januar 2020, og består av 3 arbeidsgiverrepresentanter, 2 
arbeidstakerrepresentanter og hovedverneombud. Utvalget har hatt møte hver uke og har vurdert alle 

ledige stillinger fortløpende. Gjennom dette har kommunedirektøren opprettet en stillingsbank. Alle 

virksomhetsledere har gjennom denne prosessen hatt et «stående» krav om innsparing.  
 

Hvert rammeområde har opprettet en arbeidsgruppe for omstilling. I arbeidsgruppen sitter 

plasstillitsvalgte og vernetjeneste sammen med arbeidsgiverrepresentanter. 

 

4. Saksgangen: 

 

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at innsparingene er allerede vedtatt i budsjett for 2020, det 
er tiltakene for å nå budsjettmålene som her er til behandling. Tiltakene er beskrevet i punkt 6 i 

saksfremstillingen. 

 
Noen av tiltakene er allerede vedtatt – disse står merket i tabellene «vedtatt i FSK 30.04.20» 

 

De nye foreslåtte tiltakene er merket «nye tiltak»  

 
Eventuelle endringer som medfører at budsjettmidler skal flyttes fra en ramme til en annen (eks. fra 

fellestjenester til teknisk), skal budsjettjusteres i egen sak.  

 
Kommunedirektøren vil komme med en slik sak etter av denne saken er ferdigbehandlet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtatt innsparingskrav pr ramme: 
 

 
 

Nedtrekket har vært til politisk drøfting og behandling i flere runder  

 
Først det opprinnelige vedtaket om 3 % nedtrekk: 19 desember 2019 

Så de tiltak som ble fremlagt for FSK (som KST etter delegering): 30.04.20 

 
I dagens sak vises frem de tiltak som ble vedtatt i FSK 30.04.20 og forslag til nye tiltak, dvs 

ytterligere innsparingskrav på grunnlag av FSK sitt vedtak  

 

5. Gjennomføringsfasen 

 

Det er til dels krevende forslag til omstillingstiltak som foreslås. Derfor blir det viktig og nødvendig 

med god dialog og tett samspill med politisk nivå og ansatte når tiltakene mer konkret skal utformes 
og gjennomføres. 

 

En viktig fase i omstillingsarbeidet har vært å forberede/utrede/foreslå tiltak slik som det er gjort så 
langt. En minst like stor og krevende jobb er den som kommer etter kommunestyrets vedtak – å 

gjennomføre tiltakene og faktisk oppnå den effektivisering som tiltakene er ment å gi. 

 
Viktige forutsetninger for å lykkes med gjennomføringen slik kommunedirektøren ser det, er: 

 

o Det må utarbeides gjennomføringsplaner slik at ledelse/politikere/ansatte løpende kan følge med 

på status for gjennomføringen, og her må ansvar/suksessfaktorer/fallgruver være tydelige. 
o Det må kommuniseres åpent og tydelig om konsekvensene av tiltak. 

o Økonomi skal ses i sammenheng med kvaliteten på tjenestene og dialog med 

innbyggerne/næringsliv; Frøya jobber etter tankegangen helhetlig styring. 
o Trepartssamarbeidet må være sentralt for å unngå omkamper om tiltak. 

o Det må kunne sies stopp dersom tiltak har utforutsette konsekvenser. I så fall må andre typer 

tiltak gjennomføres. 

o Det nye driftsnivået som omstillingen gir, må kunne holdes over tid. Kommunen kan ikke bruke 
mer penger enn det som er disponibelt. Det er derfor viktig samtidig å jobbe med kultur for god 

økonomistyring og budsjettdisiplin. 

o Helhetlig styring og gevinstrealisering skal være bærende prinsipp i omstillingsarbeidet. 
 

 

 

 

 

Handlingsprogram 2021 og økonomiplan 2021-2024 

 



Gjennom arbeidet med denne saken har kommunedirektøren kommet langt på vei med forberedelser 

til handlingsprogram 2021 og økonomiplan 2021-2024.  Enkelte tiltak som ligger inne i tabellene og 

som gjelder for 2021, vil det bli jobbet videre med og de vil bli lagt inn i handlingsprogram med 

økonomiplan 2021 - 2024. Det er imidlertid viktig at kommunestyret tar prinsipielt stilling til disse 
tiltakene nå dersom de skal kunne iverksettes fra 1.1.2021 og dermed gi helårseffekt for 2021. 

 

 

6. Effektiviseringstiltak innenfor hvert rammeområde 

 
Utfyllende konsekvensanalyser av tiltakene ligger vedlagt saken 

 

Ramme fellestjenester 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse i 

2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20     

Inndragelse av bolig- og 

tilflyttnings-koordinator  
 

01.01.20 665 000 kr 665 000 Oppgavene overføres 

andre 

Inndragelse av 50% 

samfunnsplanlegger stilling 

01.01.20 700 000 kr 300 000 kr Oppgaven legges til 

teknisk forvaltning 

Redusere bruk av 

konsulenter 

01.01.20 250 000 kr 250 000 kr Bruke egne ansatte,  

kan gå mere tid 

har ikke all 

fagkunnskapen innomhus 

Holde tilbake ledige 

stillinger ut 2020 

01.01.20 900 000 kr  Flere oppgaver på de som 
er på jobb. Enkelte saker 

tar lenger tid 

Brukerombudstilling holdes 

ledig ut året 2020 

01.01.20 120 000 kr  Ivaretas av det statlige 

brukerombudet, eldre og 

brukerråd mangeler en 

repr. i sitt utvalg 

Nye tiltak  

 

    

Vakanser/sykemeldinger  230 000   

 

Ekstra innsparinger 

servicesenter 

 

  

200 000 

  

Inndragelse av 4 

fagrådgiverstillinger 
 

Obs! stillingene er 

lønnsplassert innenfor hvert 

rammeområde, og 

innsparingen vil således 

legges dit. 

 

01.09.20 

01.01.21 

400 000   

1 700 000  

 

Mer saksbehandling og 

koordinering på lederne 
 

Forutsetter at 1 stilling 

tas inn på hver av 

rammene oppvekst, helse 

kultur og teknisk 

Nedtrekkskrav  2 218 668 kr 2 218 668 kr  

Sum alle tiltak  3 465 000 kr 2 915 000 kr  

Differanse  1 246 332 kr    696 332 kr  

 

 
 

 



Ramme Oppvekst (inkl flyktningetjeneste og voksenopplæring) 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse i 

2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20     

Sørburøy nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20  121 000  226 000 Redusert lærertetthet 

Mausund nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20  135 000  325 000 Redusert lærertetthet 

Sistranda bs nedtrekk 0,5 

ÅV 

01.08.20  135 000  325 000 Redusert lærertetthet 

Nesset bhg nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20  125 000  300 000 Redusert voksentetthet 

     

     

Nye tiltak  

 

    

Flyktnigetjenesten overføres 

til Familiens hus 

Har i dag 4,20 ÅV 

Nedtrekk 1,2 ÅV 
 

01.09.20 

 

260 000 
 

 780 000 

NY ÅV-ramme 2 ÅV 

(Flyktningkonsulent og 

programveileder). 

Overføres til Helse 
(familiens hus).  

 

Voksenopplæringen i 

prosess vedr organisering. 

Nedtrekk 0,5 ÅV 

01.09.20   

Foreslår å overføre 

deler av 

undervisningen av 
voksne til DalPro og 

undervisning av barne 

til Sistranda 

Barneskole. Kjøp av 
tjenester. 
 

Mausund OPVS 

Har i dag 7,84 ÅV og 20 

elever og 5 bhg-barn 

Nedtrekk på drift med kr 70 

tusen for 2020 og 120 tusen 

for 2021 
Nedtrekk med 0,21 ÅV 

(tidligere vedtatt 0,5 ÅV) 
 

01.08.20  127 000  276 500 

Redusert lærertetthet. 

Dyrøy OPVS 

Nedtrekk på drift med kr: 

65 tusen i 2020 og 87 tusen i 

2021. 

Midlertidig nedtrekk for 

skoleåret 20/21 med 0,20 ÅV 

knyttet til sosiallærer 
 

01.08.20  65 000  87 000 

Vil svekke arbeid med 

barn med særlige 

utfordringer. Dette 

gjelder både veiledning 

av ansatte bhg og skole 

og arbeid direkte opp mot 

barn/foreldre. Arbeid 

med læringsmiljøet. 

Redusert svømming. 

Nordskag OPVS 
Har i dag 19,55 ÅV 

Nedtrekk på drift med kr 

185 tusen i 2020 og 269 tusen 

i 2021 

Nedtrekk 1,4 ÅV 
 

01.08.20  565 000  1 179 000 

Gratis SFO delvis ut. 
Redusert svømming. Vil 

svekke arbeid med barn 

med særlige utfordringer. 

Dette gjelder både 

veiledning av ansatte bhg 

og skole og arbeid direkte 

opp mot barn/foreldre. 

Arbeid med 

læringsmiljøet. 

 



Nabeita OPVS 

Nedtrekk på drift med kr 

275 tusen i 2020 og 2021. 

Veksler (midlertidig 

nedtrekk) sosiallærer-

stillingen (0,6 ÅV) mot en 

lærer for skoleåret 20/21 ifb 

med en ekstra 1. klasse 

kommen skoleår.  
 

01.08.20  436 000  500 000 

Nedtrekk stilling - 

vedkommende overført 

til lønn - felles adm. 53% 

stilling. 

 

Sistranda b-skole 

Har i dag 205 elever og 32,7 

ÅV. Nedtrekk i drift med kr 

240 tusen i 2020 og 40 tusen i 

2021 

Styrkes med 1 ÅV ifb med 1 

ekstra 1. klasse kommende 

skoleår.  
 

01.08.20  240 000 
 40 000 

 

Se vedlegg. Korrigert inn 

1 ÅV fra høst 2020  

som følge 1 ekstra 1. 
klasse. 

Nesset barnehage 

Har i dag 14 ÅV og 47 barn 

Ytterligere nedtrekk 0,5 ÅV 

(tidligere vedtatt 0,5 ÅV) 
 

01.08.20  390 000  270 000 

Redusert voksentetthet og 

redusering av 

driftskostnader.   

Frøya ungdomsskole 

Har i dag 21.72 ÅV 
Nedtrekk i drift på kr 690 

tusen i 2020 og 480 tusen i 

2021 

Midlertidig nedtrekk 

skoleåret 20/21 
 

01.08.20  612 000  370 000 

Se vedlegg 

Kulturskolen 

Har i dag 5,7 ÅV  

Nedtrekk i drift med kr 361 

tusen i 2020 og 580 tusen i 

2021 
 

01.01.20  361 000  580 000 

Øke inntekten tilsvarende 

0,4 ÅV i tillegg til 

generell reduksjon av 

driftskostnader.    

 

Ansvar 2000 – oppvekst 

Generell nedtrekk knyttet il 

vikarordningen.  

 

01.08.20   500 000  500 000 

Redusert lærertetthet ved 

fravær. 

Nedtrekks krav  - 5 202 365  - 5 202 365   

Sum alle tiltak  + 4 072 200r + 5758 500   

Differanse   - 1 130 165  +   556 135   

 

 

Netto nedtrekk ÅV for RO 2 

Barnehage og skole (inkl 2 ÅV ifb med  ekstra 1. kl fra høst 2020 3,11 ÅV 

Flyktnigetjenesten og Voksenopplæringa 1,70 ÅV 

Totalt netto reduksjon av ÅV 
4,81 ÅV 

 

 

Nedtrekks kravet for 2020     -  5,202 mil kr 

o Total nedtrekk 2020 inkl drift og ÅV er      4,072 mill kr  



o Differanse / underdekning                                          -  1,130 mill kr 

o 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser      0,540 mill kr 

Differanse / underdekning                                          -  1,670 mill kr 

 
 

Nedtrekks kravet for 2021    -  5,202 mill kr 

o Total nedtrekk 2021 inkl drift og ÅV     5,758 mill kr 
o Differanse / merdekning                                         + 0,556 mill kr 

o 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser      1,300 mill kr* 

Differanse / underdekning                                          -  0,744 mill kr 
 

Ramme helse og mestring 

 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse 

i 2020 

Anslått 

besparelse 

i 2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20     

Fastlege, øke inntekt 01.01.20 900 000 900 000 Ingen 

Dialyse inntekt 01.01.20 1 000 000 1 000 000 Ingen  

Treningsutstyr 01.01.21 0 276 000 Ingen  

Årsverk bemanning natt 

oppfølgingstjeneste 

01.04.20 800 000 1 200 000 Tiltaket er gjennomført. Beboere 

med behov for 24/7 med aktiv 

nattvakt har flytte/skifte 

omsorgsbolig. Endret drift til 

boligtjeneste med punktjenester. 

Gikk fra midlertidig løsning til fast 

løsning. Tiltak som effektiviserer 

driften vesentlig. God styring av 
ressursene både de økonomiske, 

kompetanse og personell. 

Demenskoordinator 0,2ÅV 01.01.20 140 000  Rollen ivaretas pr. tiden av 

fagutviklingssykepleier 

Livsgledekonsulent 0,2 ÅV 01.01.20 140 000  Rollen ivaretas pr. tiden av 

fagutviklingssykepleier 

Endre driftsform kommunal 

fysioterapeut/avdelingsleder 

01.09.20 78 000 314 000 Flere pasienter får et tilbud. Vedtatt 

i sak 20/405.  

Reduser kjøp av statlige 

hjelpetiltak  barnevern 

01.01.20 400 000 400 000 Tiltak som i dag kjøpes kan gis 

lokalt i «Familiens hus». Tiltaket 

må sees i sammenheng med 

strukturelle endringer i Familie og 

helse og ny organisering av 

«Familiens hus». Konsekvens - vil 

ta av kapasitet hos ansatte i 

hjelpetjenestene. Det vurderes 

urealistisk at alle tiltak kan stoppes, 

men tiltak kan utvikles kommunalt 

til mindre kostand. Barnevernstiltak 
er generelt kostbare, og vil trolig 

kunne gi en økonomisk besparelse 

og et mer tilgjengelig tilbud lokalt. 

Sak 20/1525 ASU 18.08.20 

Reduksjon budsjett 

støttekontakter 

01.01.20 360 000 360 000 Vanskelig å stipulere 

driftskostnader. Effektuerer vedtak 

fortløpende gjennom året. Pr tiden 

liten pågang på tjenesten, få aktive 

vedtak. 



Akviviseringstiltak 

avlastning 

01.01.20 300 000 300 000 Vanskelig å stipulere 

driftskostnader. Effektuerer vedtak 

fortløpende gjennom året. Pr tiden 

liten pågang på tjenesten, få aktive 

vedtak. De vedtak som er i drift ved 

avlastningsboligen, ligger 

årsverkene i turnus og i 

lønnsarkene. 

Reduksjon 0,8ÅV 

utetjenesten 

01.01.20 534 000 534 000 Mindre ivaretakelse av helhetlig 

tjenesteyting. Oppgavene til 

stillingen vil bli lagt til andre 

stillinger i virksomheten. Ansatte 

kan få flere oppgaver å betjene og 
håndtere, overbelastning. Større 

arbeidsbelastning på leder, som må 

ivareta flere oppgaver som føre til 

mindre tid til ledelse. Redusert 

mulighet til å bistå 

Forvaltningskontoret med 

kartlegging av henvendelsene/ 

søknadene på tjenesteområdet. 

     

Nye tiltak  

 

    

Reduksjon 2 avd.ledere 

fam/helse 

01.01.21 0  600 000 Spesifiserte lederstillinger, 

reduksjon lønnsutgifter, og økt 

kvalitet i samarbeid. Sak 20/1525 

ASU 18.08.20 

Fam/helse nedtak 1 ÅV 01.11.20 100 000 600 000 Familie og helse videreutvikler 

familiens hus som tankesett og 

ideologi. Fordeler fagfelt på få 

avdelinger. Fokus på virksomhetens 
oppgaver i stedet for «mine» og 

«dine» oppgaver. Lagt en struktur 

med fokus teamarbeid, og krav til 

samarbeid styrkes med målsetning 

om at det effektivisere den enkelte 

sak som gir bedre ressursutnyttelse. 

Sak 20/1525 ASU 18.08.20 

Frisklivssentralen nedtak og 

endring i ÅV 

01.01.21 600 000 1 100 000 Frisklivssentralen driftes i dag v/ 

lokaler i Frøya Storhall. Forslag om 

at Frisklivssentralen driftes fra 

Kysthaven sine lokale, og det må 

evt sees over hva frisklivstilbudet 

skal bestå av ut i fra tilgjengelig 
kompetanse og kapasitet. 

Konsekvensen er at innbyggerne 

mister et veletablert tilbud og ikke 

vil motta tilbudet i den form de 

kjenner det pr. i dag.  

     

Nedtrekkskrav, kr  7 642 000  7 642 000  

Sum alle tiltak, kr  5 352 000 7 584 000  

Differanse, kr  - 2 290 000 - 58 000  

 

 

Jobbe videre med 

Strukturtiltak i BAM. Kan avdelinger slås sammen. Reduksjon avdelingsledere     900` kr 



Undersøke mulighet for egenregi – transport dagsenter                                             500` kr  

Ned til 1 etasje på kysthaven                                                                                       1 000` kr 

Bemanning BAM Nedtrekk 1 ÅV                                                                                 645` kr 

Overtid og vikarnruk         1 000` kr 
 

Estimert effekt av nye tiltak + struktur med lengre perspektiv            4 045` kr 

 

Ramme kultur og idrett 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse 

i 2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20     

Slutte med bokbuss 01.01.20 66 000  66 000  Bøker lånes på biblioteket 

Avslutte BUA avtale 01.01.20 20 000  20 000  Ingen, sentralen endrer 

navn 

Lederstruktur    Avventes til sak om evt. 

KF/AS er besluttet 

     

Nye tiltak  

 

    

Omplassering ansatt fra 

frivilligsetntral til HR 

01.05.20 350 000   Omplassering pga  

Covid-19 

Stengt svømmehall pga 

Covid- 19 
 

 170 000   

Nedtrekkskrav  458 000 kr 458 000 2021 - Jobbes videre med 

når sak om evt. KF/AS er 

besluttet 

Sum alle tiltak  606 000 kr   

Differanse  + 148 000 kr   

 

Ramme tekniske tjenester 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse 

i 2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20     

Miljøuka tas ut fra ordinær 

drift  

 153 900 153 900 Ingen. Ivaretas av 

prosjektmidler 

Konsulentbistand 01.01.2020   30 000 30 000 Utfordrende å nå målet på 

154 000 mtp behov for 

spisskompetanse i 

prosjekter 

Overtid 01.01.2020.   22.000 0 Utfordrende å nå målet 

idet overtid er knyttet til 
avtaler og tjenesteyting-

snivå – må tas en 

gjennomgang for å se på 

reduksjon  

Vakanse i ledig stilling 01.06.-

01.10.2020 

178 000 0  



Stengt svømmehall  3 mndr 

effekt  

01.05.-

01.08.20 

  79 500 0 Reduserte kostnader 

oppvarming og 

kjemikaliebruk 

Nye tiltak  

 

    

Gatefeiing 01.01.2020 150 000 150 000 Innkjøp av feiemaskin 

medfører ikke behov for 

innleie eksternt 

Sletting av graver 01.01.2020   44 000   35 000 Årlig oppgave – 

varierende antall 

Økt kaileie 01.02.2020 314 000 100 000 Kaileie liggekai Sistranda 

bortfaller 1/7-20 – 

justering av gebyr legger 

til rette for økt inntekt 

2021 

Red. plenklipp 01.01.2020   56 000 56 000 Utføres i egen regi – andre 

oppgaver som utføres i 
sommerhalvåret 

bortfaller/etterslep 

Utleie Sistranda skole 01.01.2020   50 000 50 000 Nærmere gj.gang 

kostnadsbildet for teknisk 

kontra overføring midler 

fra skolen må avtales 

Avvente tilsetting 

forvaltning 

 375 000  Dette er midler som skulle 

blitt overført ramme 

Forvaltning fra ramme 

Strategi og utvikling. Ikke 

gjennomført enda så det 

påvirker ikke rammens 

størrelse ift i dag. Det er 
imidlertid blitt budsjettert 

med midlene og stillingen 

skulle sikre større 

kapasitet på byggesak. Vil 

ha særlig betydning for 

overholdelse av frister i 

høst siden en 

byggesaksbehandler må 

bruke en del tid på 

implementering av e-

Byggesak. Ordinære 
byggesaker vil bli 

prioritert på bekostning av 

ulovlighetsoppfølging, 

klage- og tilsynsaker. 

 

Nye tiltak 

 

  361 000 kr  

Nedtrekkskrav     936 000 kr 936 000 kr  

Sum alle tiltak  1 452 400 kr  936 900 kr  

Differanse  + 516 400 kr 0  

 

Vurdering  

 
Det er flere bestillinger fra FSK som er i prosess, se vedlagt saksprotokoll fra FSK 30.04.20.  

 

I tillegg er kommunen er inne i store omsstillingsprosesser, noe som ikke berøres direkte av denne 
saken, men som vil ha innvirkning på budsjettene i planperioden. De største er: morgendagens 



omsorg/omlegging av drift, gjennomgang av strukturer innen oppvekst, vurdering av driftsform innen 

kultur,-  alle prosessene vil kunne gi økonomisk påvirkning i planperioden. 

 

Det er derfor et mål for kommunedirektøren å få disse tallene på bordet så raskt som mulig, og legge 
disse inn i handlingsplanen 21 -24 og planperioden.  

 

Økonomiske konsekvenser 
 

I denne saken for budsjettet 2020, er summen av kommunedirektørens iverksatte og forslåtte tiltak 

for å komme i balanse ca. 14,948 mill. kr. og er fordelt slik: 

 

Effekt av iverksatte og foreslåtte tiltak 2020 

 

Ramme Innsparingsmål Effekt av vedtak 2020  Differanse 2020 

Felles/folkevalgte 2 218 668,00 3 465 000,00 1 246 332,00 

Oppvekst 5 202 365,00 4 072 200,00 -1 130 165,00 

Helse og mestring 7 642 000,00 5 352 000,00 -2 290 000,00 

Kultur og idrett 458 527,00 606 000,00 147 473,00 

teknisk 936 421,00 1 452 400,00 515 979,00 

Differanse   
(manglende tiltak) 

16 457 981,00 14 947 600,00 -1 510 381,00 

 

 

Som tabellen over viser, vil rammeområdene helse/mestring og oppvekst trenge flere år på å 

gjennomføre nødvendige omstillingstiltak, og vil av denne grunn ikke klare å holde budsjettrammen 

for 2020.  
 

Det foreslås derfor å styrke budsjettrammen for disse to enhetene for 2020.  

 
Konsekvensen av det, blir at øvrige rammer får en større reduksjon i sine rammer enn først vedtatt, jfr 

tabell over.  

 
I tillegg varsles det nå at det ligger an til et underskudd i 2020, da det er svært krevende å ta ned 

driften i større grad enn det er lagt opp til pr dato. 

 

Kommunedirektøren vil foreslå at disposisjonsfond brukes til styrking av driften for 2020 (for å 
inndekke de 1,5 som «mangler» av tiltak i denne saken, samt merforbruk innen helse) og vil legge 

frem en egen budsjettjusteringssak om dette. 

 
Totalt sett mener kommunedirektøren at det må jobbes med effektivisering og kostnadskontroll 

i hele planperioden, slik at vi har økonomisk balanse ved utgangen av 2021 og i planperioden. Det er 

viktig å preisere at behovet for kostnadsreduksjoner er så omfattende for noen av tjenesteområdene at 

det ikke vil være mulig å unngå reduksjoner i bemanningen. Det vil derfor bli arbeidet videre med å: 
 

o Kartlegge og forberede eventuelle personalmessige konsekvenser av vedtatte tiltak. 

o Avholde jevnlige dialog- og drøftingsmøter med tillitsvalgte. 
o Trepartssamarbeidet benyttes aktivt (ASU) 

 

Kommunedirektøren vil understreke at to faktorer er viktigere enn noe annet i prosessen videre: 
 

1. Budsjettene må være realistiske og gode nok som styringsverktøy 

2. Streng økonomistyring og sterk budsjettdisiplin må gjennomføres gjennom hele året 



3. Lederne må i større grad få bistand og oppfølging på budsjett og regnskapsarbeid  

 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 

1. Kommunestyret støtter de foreslåtte effektiviserings og omstillingstiltak kommunedirektøren 

foreslår innenfor hvert rammeområde for å nå årets budsjettmål. 
 

2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig effekt 

skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt opp så 
langt. 

 

3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det lages 

et opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet 
(administrasjon, tilltitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og 

ressursbruk løpende. 

 
4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og 

konkretiseres ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med 

økonomiplan 2021 – 2024. 
 

5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Arbeidet med revidert budsjett 2020 og pågående omstilling er forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel under fokusområdet organisasjonen Frøya kommune  

o Sånn vil vi ha det: Frøya kommune er tydelig på strategi og styring.  

o Sånn vil vi gjøre det: Vektlegge god økonomisk styring og langsiktig planlegging for en 

bærekraftig økonomi.  

 
Vedtatte handlingsregler 

 

Kommunen har handlingsregler knyttet mot netto driftsresultat på 1,75%, og at netto gjeldsgrad i 

løpet av to handlingsperioder skal ned på landsgjennomsnittet.  

 
I tillegg har kommunen fra tidligere en handlingsregel at låneopptak til annet enn selvkostområder 

ikke skal overstige avdragene kommunen betaler hver år.  

 
Disse målene i seg selv tilsier at omstillings og effektiviseringsarbeidet må ha stor fokus i årene 

fremover. 

 

Økonomiarbeidet i 2021 omstillingsbehovet for 2021 og planperioden 

 

Slik prognosene er pr d.d. ser det ut til at det også i 2021 blir veldig utfordrende å balansere 

budsjettet. Dette skyldes i hovedsak større finanskostnader (Korona er også en medvirkende årsak 
her) 

 

For å få budsjettene i balanse, handler dette ikke bare om økonomi;  

 det handler om tjenestene og måten å gjøre ting på 

 deler av tjenestene må gjøres om, tilbys annerledes og noe vil falle bort.  

 



Dette er mulig samtidig som vi skal gi god kvalitet i tjenestene og vi kan være en aktiv 

samfunnsutvikler. Vi skal fortsatt tilby tjenester som er bærekraftig økonomisk og samfunnsmessig 

 

Det er viktig å fastslå at kommunen har ikke valg. Det finnes i liten grad frie midler og reserver, og 
dette kan ikke skyves ut i tid. Kommunen vil riktignok få inntekter fra havbruksfondet, men det 

anbefales ikke å budsjettere med dette i drifta. 

 
Kommunedirektøren vil be om at kommunen bruker planperioden på å effektivisere og harmonisere 

budsjettene, dvs at målet er at ved utgangen av 2024, skal vi ha bærekraftig økonomi og bygge 

handlefrihet. 
 

 

 

 



Ramme Helse og mestring- totalt innsparingskrav: kr 7 642 033,- 

HARMONISERING/TILPASNINGER TILDELT RAMME 2020 

Forslag tiltak innsparing  

TILTAK KONSEKVENS ENDRING/ALTERNATIV TILPASNING INNSPARING ØKT INNTEKT REDUKSJON 
DRIFTSUTG. 

SUM 

Navn på tiltak Konsekvensen av at dette tiltaket gjennomføres Kan vi ivareta tiltaket på annet vis  Bergegn    

Fastlege (FH) inntekt Ingen konsekvens   900 000,-  900 000,- 

Inntekt dialyse (PLO) Ingen konsekvens   1 000 000,-  1 000 000,- 

Treningsutstyr Frisklivssentralen (FH) Ingen konsekvens  276 000,-   276 000,- 

Årsverk natt oppfølgingstjenesten (BAM) Tiltaket er gjennomført. Beboere som har behov for 24/7 
med aktiv nattvakt har flytte/skifte omsorgsbolig. Endret 
drift til boligtjeneste med punktjenester, gå bort fra 24/7 
drift. Gikk fra midlertidig løsning til fast løsning ang 
boligtjenesten og dens driftsform. Dette er et tiltak som 
effektiviserer driften vesentlig. Dette vil skape god styring av 
ressursene både de økonomiske, kompetanse og personell. 

 1 200 000,-   1 200 000,- 

20 % Demenskoordinator (PLO) Ingen konsekvens. I og med at fagutviklingssykepleier 
ivaretar rollen pr. tiden, har det ingen store konsekvenser. 
Gjelder for 2019. 

 140 000,-   140 000,- 

20 % Livsglede konsulent (PLO) Ingen konsekvens.  I og med at fagutviklingssykepleier 
ivaretar rollen pr. tiden, har det ingen store konsekvenser. 
Gjelder for 2019. 

 140 000,-   140 000,- 

Reduser kjøp av statlige hjelpetiltak  
barnevern (FH) 

Tiltak som i dag kjøpes av Bufetat kan gis lokalt i «Familiens 
hus». Konsekvens er at det vil ta av kapasitet hos ansatte i 
hjelpetjenestene. Familieråd som i dag kjøpes ønskes gitt i 
«Familiens hus». Målsetningen- familie og nettverk kobles 
på og færre oppgaver må løses av kommunale 
hjelpetjenester eller i andre avlønnede tiltak. Det utredes 
hvilke tiltak som kan rigges i «familiens hus». Det vurderes 
urealistisk at alle tiltak kan stoppes, men tiltak kan utvikles 
kommunalt til mindre kostand. Barnevernstiltak er generelt 
kostbare, og vil trolig kunne gi en økonomisk besparelse og 
et mer tilgjengelig tilbud lokalt. Tiltaket må sees i 
sammenheng med strukturelle endringer i Familie og helse 
og ny organisering av «Familiens hus».  

 400 000,-   400 000,- 

Endre driftsform kommunal 
fysioterapeut/avdelingsleder (FH) 

Flere pasienter får et tilbud som kommunen ikke har i dag. 
Og med avtalefysioterapi på 200% fra før, 1 x 100% 
fysioterapeut i hjemmetjenesten og 1x 100% stilling i Familie 
og Helse, vil kommunen få en anbefalt fysioterapidekning på 
1x full stilling pr 1000 innbygger. 

 314 000,-   314 000,- 

Reduksjon budsjett støttekontakt (BAM) Vanskelig å stipulere hvor mye som vil gå til driften, 
effektuere vedtakene som blir vedtatt fortløpende gjennom 
året. Pr tiden liten pågang på tjenesten, få aktive vedtak. 

 360 000,-   360 000,- 

Aktiviseringstiltak – avlastning (BAM) Vanskelig å stipulere hvor mye som vil gå til driften.   300 000,-   300 000,- 



Effektuere vedtakene som blir vedtatt fortløpende gjennom 
året. Pr tiden liten pågang på tjenesten, få aktive vedtak. De 
vedtak som er i drift ved avlastningsboligen, ligger 
årsverkene i turnus og i lønnsarkene. 

Reduksjon 0,80 årsverk utetjenesten Kan oppleve at oppfølgingen blir dårligere, tar lengre tid før 
de får hjelp til koordinering av tjenester, ansvarsgruppe, IP, 
veiledning etc. Mindre ivaretakelse av helhetlig 
tjenesteyting. Kan oppleve reduksjon i tjenestetilbudet, 
noen tjenester blir ikke tildelt/utført. Oppgavene til stillingen 
vil bli lagt til andre stillinger i virksomheten. Ansatte kan da 
oppleve å få flere oppgaver å betjene og håndtere, 
overbelastning og dette kan føre til sykmelding evt 
oppsigelse fra ansatte med relevant fagkompetanse. 
Større arbeidsbelastning på leder, som må ivareta flere 
oppgaver som føre til mindre tid til ledelse. Oppgavene må 
gjennomgås og det må settes ned en prioriteringsliste over 
hva som skal betjenes etc av hvem. Har ikke mulighet til å 
bistå Forvaltningskontoret med kartlegging av 
henvendelsene/ søknadene på tjenesteområdet. Dette er en 
oppgave som forvaltningen må gjøre selv. 

 534 000,-   534 000,-,- 

Frisklivssentralen (treningsklinikk) (FH) Frisklivssentralen driftes i dag v/ lokaler i Frøya Storhall. 
Målgruppen til Frisklivssentralen er de som har økt risiko for 
eller har utviklet sykdommer og de som trenger hjelp til å 
endre levevaner og mestre sykdommer.   Konsekvensen er at 
denne målgruppen mister et veletablert helsefremmende og 
forebyggende tilbud og vil ikke motta tilbudet i den form de 
kjenner det pr. i dag. 

Forslag om at Frisklivssentralen driftes fra Kysthaven sine 
lokale, og det må evt sees over hva frisklivstilbudet skal 
bestå av ut i fra tilgjengelig kompetanse og kapasitet. 

1 100 000,-    

Reduksjon 2 avd ledere familie og helse Mål få mer spesifiserte lederstillinger, spare penger, øke 
kvaliteten på samarbeidene og tidlig innsats. Familie og 
helse ønsker en omorganisering av virksomheten og 
rendyrke familiens hus som tankesett og ideologi. Ønsket er 
å fordele fagfelt på få avdelinger for å få fokus på 
virksomhetens oppgaver i stedet for «mine» og «dine» 
oppgaver. Det legges nå en struktur med stort fokus team 
samarbeid, og forventninger til samarbeid styrkes.  
 

 600 000,-    

Familie og helse nedtak 1 ÅV Familie og helse videreutvikler familiens hus som tankesett 
og ideologi. Fordeler fagfelt på få avdelinger. Fokus på 
virksomhetens oppgaver i stedet for «mine» og «dine» 
oppgaver. Lagt en struktur med fokus teamarbeid, og krav til 
samarbeid styrkes med målsetning om at det effektivisere 
den enkelte sak som gir bedre ressursutnyttelse. 

 600 000,-     

Strukturendringer BAM Strukturtiltak i BAM. Kan avdelinger slås sammen. Reduksjon 
avdelingsledere. Kartleggingen og analysering av 
virksomhetens totale drift og organisering av tjenestene ble 
gjennomført av RO i 2019.  Etterfølgende endring- og 
utviklingsprosess med bistand fra RO hadde oppstart i 
februar 2020.  
Ledergruppen går gjennom et lederutviklingsprogram med 
veiledning fra ekstern leverandør, Lederskap. Målet er å 
styrke lederrollen og skape en effektiv ledergruppe som er 

 900 000,-     



god på utvikling- og endringsledelse, og som utfører 
mestringsorientert ledelse. 
Organisering og ledelse er en oppgave som må raskt på 
plass. Virksomheten har mål om beslutning av organisering 
og lederstruktur juni 2020. Settes i drift fra høsten 2020. 
Usikker på hvilken økonomisk effekt dette vil ha. RO- 
prosessen må gjennomføres før resultat kan måles.  
4-3 avdelingsleder i nåværende drift. Endringer 
rus/oppfølgingstjenesten. Holder på med kartlegging og 
evalueringer av enkeltvedtak. Langvarig psykisk helse. Økt 
kvalitet i tjenesten. 

Overtid og vikarbyrå rammeområdet Rammeområdet har i dag store utgifter på overtid og 
vikarbyrå. 
Årsak: 
1. Redusert tilgang på helsepersonell og lovkrav om 24/7 
sykepleiertjeneste  
2. Ressurskrevende pasienter/brukere 
3. Små og sårbare arbeidsgrupper 
4. Sårbart ved ferieavvikling 
5. Høyt sykefravær 
6. Lav grunnbemanning 
8. Ivaretakelse av faglig forsvarlighet 
8. Endring i pasient og brukergruppe. Større kompleksitet i 
sykdomsbilde enn tidligere.  
9. Høy totalbelastning 
Dette er alle faktorer som er årsak til at både overtid og 
vikarbyrå til dels foregår i stor skala.  
Forslag til reduksjon i utgifter:  
1. Øke grunnbemanning 
2. Fokus på sykefravær 
3. Sikre tilstrekkelig og rett kompetanse 
4. Vikarpool for rammeområdet, spesielt BAM og PLO med 
24/7 tjenester 
 
Alle elementer må jobbes med parallelt. Mye å hente. 
Ønskelig å se på en pilot/prosjekt for utprøving. 
Mål redusere sykefravær med å øke grunnbemanning eller 
vikarpool. Målsetning positiv innvirkning på arbeidsmiljø, 
mer fornøyde arbeidstakere, mindre sykdom hos ansatte 
som igjen reduserer kostnader knyttet til fravær som 
vikarbyrå og overtid. 

 1 000 000,-     

Ned 1.etg på Kysthaven Leier 2 etg ved Kysthaven i dag. Når helsehus står ferdig 
flytter dagsentrene. BAM er i prosess med lokaler i gammel 
legekontorfløy. Det må sees på hvor åpen barnehage kan 
driftes fra.  

Alternativer i ønsket rekkefølge:  
1. Flyttes ned til 1.etg v/Kysthaven og bygges ut i foajeen.  
2.  Samlokalisering i ledig kapasitet ved dagsenter i nye 
helsehus. 
3. Se på samarbeid med/tilknytning til frivillighetssentralen 
4. Organisering sammen med annen barnehage i 
kommunen. 

2 000 000,-     

Egenregi transport dagsenter  Utredes leasing av bil.  Se på Samarbeid med kultur/ 
frivilling- sentralen. Konsekvenser- går man taxien i 
«næringen»? Ustabilitet ved leasing, hvem skal utføre 

 500 000,-    



 

kjøringen.  Kostnader til leasing og eventuelle 
førerkortutgifter må regnes inn. 

Totalt   12 264 000,-     



 

Ramme RO 2: oppvekst inkl flyktningetjeneste og voksenopplæringa 

Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse i 

2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20     

Sørburøy nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20 Kr 121 000 Kr 226 000 Redusert lærertetthet 

Mausund nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20 Kr 135 000 Kr 325 000 Redusert lærertetthet 

Sistranda bs nedtrekk 0,5 

ÅV 

01.08.20 Kr 135 000 Kr 325 000 Redusert lærertetthet 

Nesset bhg nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20 Kr 125 000 Kr 300 000 Redusert voksentetthet 

     

     

Nye tiltak  

 

    

Flyktnigetjenesten overføres 

til Familiens hus 
Har i dag 4,20 ÅV 

Nedtrekk 1,2 ÅV 

 

01.09.20 
Kr 260 000 

 
Kr 780 000 

NY ÅV-ramme 2 ÅV 

(Flyktningkonsulent og 
programveileder). 

Overføres til Helse 

(familiens hus).  

 

Voksenopplæringen i 

prosess vedr organisering. 

Nedtrekk 0,5 ÅV 

01.09.20   

Foreslår å overføre 

deler av 

undervisningen av 
voksne til DalPro og 

undervisning av barne 

til Sistranda 
Barneskole. Kjøp av 

tjenester. 
 

Mausund OPVS 

Har i dag 7,84 ÅV og 20 

elever og 5 bhg-barn 

Nedtrekk på drift med kr 70 
tusen for 2020 og 120 tusen 

for 2021 

Nedtrekk med 0,21 ÅV 

(tidligere vedtatt 0,5 ÅV) 

 

01.08.20 Kr 127 000 Kr 276 500 

Redusert lærertetthet. 

Dyrøy OPVS 

Nedtrekk på drift med kr: 65 

tusen i 2020 og 87 tusen i 

2021. 

Midlertidig nedtrekk for 

skoleåret 20/21 med 0,20 

ÅV knyttet til sosiallærer 
 

01.08.20 Kr 65 000 Kr 87 000 

Vil svekke arbeid med 

barn med særlige 

utfordringer. Dette 

gjelder både veiledning 

av ansatte bhg og skole 

og arbeid direkte opp 

mot barn/foreldre. 
Arbeid med 

læringsmiljøet. 

Redusert svømming. 

Nordskag OPVS 

Har i dag 19,55 ÅV 

Nedtrekk på drift med kr 

185 tusen i 2020 og 269 

tusen i 2021 

Nedtrekk 1,4 ÅV 

 

01.08.20 Kr 565 000 Kr 1 179 000 

Gratis SFO delvis ut. 

Redusert svømming. 

Vil svekke arbeid med 

barn med særlige 

utfordringer. Dette 

gjelder både veiledning 

av ansatte bhg og skole 

og arbeid direkte opp 



mot barn/foreldre. 

Arbeid med 

læringsmiljøet. 

 

Nabeita OPVS 

Nedtrekk på drift med kr 

275 tusen i 2020 og 2021. 

Veksler (midlertidig 

nedtrekk) sosiallærer-

stillingen (0,6 ÅV) mot en 

lærer for skoleåret 20/21 ifb 
med en ekstra 1. klasse 

kommen skoleår.  

 

01.08.20 Kr 436 000 Kr 500 000 

Nedtrekk stilling - 

vedkommende overført 

til lønn - felles adm. 

53% stilling. 

 

Sistranda b-skole 

Har i dag 205 elever og 32,7 

ÅV. Nedtrekk i drift med kr 

240 tusen i 2020 og 40 tusen 

i 2021 

Styrkes med 1 ÅV ifb med 1 

ekstra 1. klasse kommende 

skoleår.  

 

01.08.20 Kr 240 000 
Kr 40 000 

 

Se vedlegg. Korrigert 

inn 1 ÅV fra høst 2020 

 som følge 1 ekstra 1. 

klasse. 

Nesset barnehage 
Har i dag 14 ÅV og 47 barn 

Ytterligere nedtrekk 0,5 ÅV 

(tidligere vedtatt 0,5 ÅV) 

 

01.08.20 Kr 390 000 Kr 270 000 

Redusert voksentetthet 
og redusering av 

driftskostnader.   

Frøya ungdomsskole 

Har i dag 21.72 ÅV 

Nedtrekk i drift på kr 690 

tusen i 2020 og 480 tusen i 

2021 

Midlertidig nedtrekk 

skoleåret 20/21 

 

01.08.20 Kr 612 000 Kr 370 000 

Se vedlegg 

Kulturskolen 
Har i dag 5,7 ÅV  

Nedtrekk i drift med kr 361 

tusen i 2020 og 580 tusen i 

2021 

 

01.01.20 Kr 361 000 Kr 580 000 

Øke inntekten 
tilsvarende 0,4 ÅV i 

tillegg til generell 

reduksjon av 

driftskostnader.    

 

Ansvar 2000 – oppvekst 

Generell nedtrekk knyttet il 

vikarordningen.  

 

01.08.20 Kr  500 000 Kr 500 000 

Redusert lærertetthet 

ved fravær. 

Nedtrekks krav  - Kr 5 202 365 -  Kr 5 202 365  

Sum alle tiltak  + Kr 4 072 200 + Kr 5 758 500  

Differanse   - Kr  1 130 165 + Kr    556 135  

 

 

Netto nedtrekk ÅV for RO 2 

Barnehage og skole (inkl 2 ÅV ifb med  ekstra 1. kl fra høst 
2020 3,11 ÅV 

Flyktnigetjenesten og Voksenopplæringa 1,70 ÅV 

Totalt netto reduksjon av ÅV 4,81 ÅV 

  



Nedtrekks kravet for 2020     -  5,202 mil kr 

o Total nedtrekk 2020 inkl drift og ÅV er      4,072 mill kr  

o Differanse / underdekning                                          -  1,130 mill kr 
o 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser      0,540 mill kr 

o Differanse / underdekning                                          -  1,670 mill kr 
o  

 

Nedtrekks kravet for 2021    -  5,202 mill kr 

o Total nedtrekk 2021 inkl drift og ÅV     5,758 mill kr 

o Differanse / merdekning                                         + 0,556 mill kr 
o 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser      1,300 mill kr* 

o Differanse / underdekning                                          -  0,744 mill kr 



TILPASNING BUDSJETTRAMME 2020 – TEKNISKE TJENESTER 

HARMONISERING/TILPASNINGER TILDELT RAMME 2020    (Innsparing 936’) 

Forslag tiltak innsparing av ikke lovpålagte oppgaver – KAN-oppgaver 

 

TILTAK KONSEKVENS ENDRING/ALTERNATIV TILPASNING INNSPARING ØKT INNTEKT REDUKSJON 
DRIFTSUTG. 

SUM 

Miljøuka 
 

 Ikke gjennomført i 2020  Ønskelig med annethvert år – finansieres av 
avsetning fra havbruksfondet til Marin forsøpling – 
totalt 4 mill 
 

 Det må vurderes om det er behov for årlig miljøuke 

153 900  153 900 153 900 

Avvente tilsetting arealplanlegger   750 000  750 000 750 000 

Konsulenttjenester  Redusert kvalitetssikring oppgaver – lengre 
saksbehandlingstid 

 Opprinnelig sparetiltak på 154 000 anses ikke mulig å tas 
inn 
 

 Bruk av egne ansatte – dog begrenset mtp 
kompetanse – politiske vedtak har også medført 
økt bruk av ekstern bistand mtp kompetansekrav  
 

30 000  30 000 30 000 

Overtid  Redusert tjenesteyting overfor brukere og innbyggere 

 Overtid snøbrøyting og boliger må gjennomgås for å se på 
innsparingsmuligheter – opprinnelig innsparing på 56 000 
anses ikke mulig å tas inn 

 Brukere og innbyggere betaler for arbeider utover 
ordinær arbeidstid 

22 000  22 000 22 000 

Vakanse i ledig avd.leder stilling  Innsparing 4 mndr vakanse  Kartlagt muligheten for å dra inn stillingen – ikke 
mulig mtp oppgave- og ansvarsforhold – 
koordinering ulike fagområder m.m. 

178 000  178 000 178 000 

Nye tiltak        

Kjøp av feiemaskin  Feiemaskin anskaffet   Spare innleie eksternt 150 000  150 000 150 000 

         

Kutte innleie sommervikar 
plenklipping 

 Større belastning for personell 

 Andre oppgaver utsettes eller forskyves 

 Redusert kvalitet på tjenester 

 

 Sparer kostnader med ekstern innleie 

 
56 000 

  
56 000 

 
56 000 

Økt kaileie  Økte inntekter ved kaileie liggekai Sistranda 1. halvår 2020 
– Driftsavtale med Trondheim havn fra 01.07.2020 
reduserer inntekter 

 KST-vedtak om evaluering av driftsavtale innen 
01.05.22 -   

 314 000  314 000 

Svømmehall  Redusert temperatur og kjemikalier fra 01.05.2020  Besparelse ca 26.500 pr mnd (innsparing t.o.m. 
31.07.20.) 

79 500  79 500 79 500 

Inntekt ved utleie Sistranda skole  Inntekt må balansere i forhold til økte driftskostnader ved 
utleie av skole i helger 

 Delvis inntekt justeres inn mot økte 
driftskostnader – det må tas en nærmere 
gjennomgang med økte kostnader på 
driftsbudsjettet for ventilasjon, vannforbruk, 
strømforbruk, søppel og renhold m.m. – ytterligere 
kostnader påløper ved bruk av svømmebasseng. 

 50 000  50 000 

SUM INNSPARING 2020      1 783 400 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 30.04.2020 

Sak: 117/20  Arkivsak: 20/459 

 

SAKSPROTOKOLL - OMSTILLINGUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I KOMMUNENS 

BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023  

 

Vedtak: 

Frøya formannskap støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets 

innstilling: 

 

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 

fjernes 

 Ansettelse i stillingen som kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester avventes 

frem til budsjettbehandling 2021 

 Ansettelse av ny stabssjef avventes frem til budsjettbehandling 2021 

 

2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita 

oppvekstsenter fjernes 

 Lederstrukturen innenfor oppvekstsektoren vurderes 

 Ordningen med gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter begrenses til 1. og 2. klasse 

 Tilskuddet til norskopplæring arbeidsinnvandrere (kr. 125 000,-) fjernes 

 To-lærersystemet på alle enheter opprettholdes 

 Det ses på ytterligere innsparing i Kulturskolen 

 

3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse områdene: 

• Ned til en etasje på Kysthaven 

• Strukturendringer virksomhet familie og helse 

• Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste 

• Drift dagsenter 

• Kantinedrift Sistranda skole 

• Åpen barnehage 

• Cafe Kysthaven 

 

I tillegg bes det om følgende:  

 Alle tiltak som vurderes må ses i sammenheng på tvers av rammeområder og 

tjenestetilbud. Dette gjelder for eksempel omorganisering av kantinedrift, Cafe 

Kysthaven, egenregi transport dagsenter og drift av dagtilbud. Det bør ses på utvidet 

samarbeid med Dalpro for å bistå med kommunens tjenestetilbud.  

 Kommunedirektøren bes gjennomføre RO-prosessen i BAM-tjenesten så raskt som 

mulig. 

 Lederstrukturen innenfor rammeområdet vurderes, direkte tjenesteyting skjermes.  

 

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen 

I tillegg bes det om følgende:  
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 Det startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som også 

inkluderer kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.  

 Det sikres at tilbudet av fysiske bøker og bibliotekbesøk ivaretas 

 Antall kinoforestillinger reduseres til 150 forestillinger 

 

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

• Punktet om at Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 

strykes 

• Det ses på reduksjon av antall årsverk innenfor rammeområdet  

I tillegg bes det om følgende:  

 Inntekt ved utleie Sistranda skole legges inn 

 

6. I tillegg til overnevnte nedtrekk bes kommunedirektøren: 

 Se på inntektspotensial på alle tjenesteområder 

 Utrede muligheten for å løse flere av kommunens tjenester som interkommunale 

samarbeid 

 Vurdere effektivisering av kommunens tjenester 

 Se på hva reduksjon av reiser, kurs og konferanser har medført i reduserte utgifter som 

følge av korona-situasjonen 

 Se på muligheten for å omfordele mellom rammene for å redusere nedtrekkene innenfor 

helse og mestring, og oppvekst.  

 Vurdere avtalen med Trondheim Havn for å maksimere kommunens inntekstpotensiale 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 30.04.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Borgelig gruppe: 

 

Frøya formannskap støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets innstilling: 

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 fjernes 

 Ansettelse i stillingen som kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester avventes frem 

til budsjettbehandling 2021 

 Ansettelse av ny stabssjef avventes frem til budsjettbehandling 2021 

 

2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita 

oppvekstsenter fjernes 

 Lederstrukturen innenfor oppvekstsektoren vurderes 

 Ordningen med gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter begrenses til 1. og 2. klasse 

 Tilskuddet til norskopplæring arbeidsinnvandrere (kr. 125 000,-) fjernes 

 To-lærersystemet på alle enheter opprettholdes 

 Det ses på ytterligere innsparing i Kulturskolen 

 

3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse områdene: 

• Ned til en etasje på Kysthaven 
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• Strukturendringer virksomhet familie og helse 

• Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste 

• Drift dagsenter 

• Kantinedrift Sistranda skole 

• Åpen barnehage 

• Cafe Kysthaven 

 

I tillegg bes det om følgende:  

 Alle tiltak som vurderes må ses i sammenheng på tvers av rammeområder og 

tjenestetilbud. Dette gjelder for eksempel omorganisering av kantinedrift, Cafe Kysthaven, 

egenregi transport dagsenter og drift av dagtilbud. Det bør ses på utvidet samarbeid med 

Dalpro for å bistå med kommunens tjenestetilbud.  

 Kommunedirektøren bes gjennomføre RO-prosessen i BAM-tjenesten så raskt som mulig. 

 Lederstrukturen innenfor rammeområdet vurderes, direkte tjenesteyting skjermes.  

 

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen 

I tillegg bes det om følgende:  

 Det startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som også inkluderer 

kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.  

 Det sikres at tilbudet av fysiske bøker og bibliotekbesøk ivaretas 

 Antall kinoforestillinger reduseres til 150 forestillinger 

 

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

a. Punktet om at Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 strykes 

b. Det ses på reduksjon av antall årsverk innenfor rammeområdet  

I tillegg bes det om følgende:  

 Inntekt ved utleie Sistranda skole legges inn 

 

6. I tillegg til overnevnte nedtrekk bes kommunedirektøren: 

 Se på inntektspotensial på alle tjenesteområder 

 Utrede muligheten for å løse flere av kommunens tjenester som interkommunale samarbeid 

 Vurdere effektivisering av kommunens tjenester 

 Se på hva reduksjon av reiser, kurs og konferanser har medført i reduserte utgifter som følge 

av korona-situasjonen 

 Se på muligheten for å omfordele mellom rammene for å redusere nedtrekkene innenfor helse 

og mestring, og oppvekst.  

 Vurdere avtalen med Trondheim Havn for å maksimere kommunens inntekstpotensiale 

Enstemmig. 

 

 

HOOKs innstilling: 

 

Hovedutvalg for Helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur sender saken over til formannskap/kommunestyret 

uten forslag til endelig vedtak da det politiske miljøet trenger lengre tid på å diskutere de ulike forslagene til 

vedtak. 

 

Falt enstemmig. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Anders Hekland Arkiv: 144  

Arkivsaksnr.: 19/2264    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024 - VEDTAK OM HØRING  

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar å offentliggjøre kommunal planstrategi 2020-2024 i 30 

dager før vedtak i kommunestyret, jamfør Plan- og bygningslovens § 10-1. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Kommunal planstrategi for Frøya kommune 2020 – 2024 

2. Samlet kunnskapsgrunnlag (Ettersendes) 

 

 Saksopplysninger:  

 

Om lovbestemmelsen 

Kravet om planstrategi er forankret i plan- og bygningslovens § 10-1:  

 

Kommunal planstrategi  

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av 

kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 

miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 

valgperioden.  

 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 

allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 

offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.  

 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 

denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 

herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 

valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. (…)  

 

 

 

 

Prosess  



Formannskapet i Frøya kommune vedtok i sak 98/20 oppstart av utarbeidelse av kommunal 

planstrategi for planperioden 2020-2024.  

Etter dette vedtaket er det kjørt en administrativ prosess ledet av kommuneplanlegger for 

utarbeidelse av kommunal planstrategi med utfordringsbilde og vurdering av rullering av 

kommunale planer.  

 

I tillegg ble det sendt ut invitasjon til sektormyndigheter og nabokommuner med oppfordring til å 

komme med innspill til planstrategien. Det kom innspill fra ti av de forespurte aktørene. Disse er 

innarbeidet i planstrategien. 

 

Utarbeidet planstrategi ligger vedlagt. I tillegg er statistikk og tabeller samlet i et separat dokument 

kalt «Samlet kunnskapsgrunnlag», som blir ettersendt saksfremlegg og planstrategi.  

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette tilrådes at Frøya kommune gjør kommunal planstrategi 2020-2024 offentlig i 

30 dager, jamfør plan- og bygningslovens § 10-1, før saken fremmes i kommunestyret i september 

2020.  
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Plan- og bygningslovens § 10-1, om kommunal planstrategi  
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 

strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 

sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.  

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale 

organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt 

som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 

dager før kommunestyrets behandling.  

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne 

skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta 

stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om 

gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  

Om planstrategi  
Kommunal planstrategi er ikke en plan i seg selv. Gjennom å drøfte utviklingstrekk i kommunen som 

samfunn og organisasjon, skal strategien vurdere og avklare kommunens planbehov for den 

kommende valgperioden. Målet er å vurdere om kommunens planverk har et tilstrekkelig omfang og 

er oppdatert til å møte utfordringene. Man kan også benytte muligheten til å oppheve planer som 

ikke er aktuelle lengre.  

Nasjonale forventninger og regionale føringer  
Kommunene skal i sin planstrategi legge nasjonale forventninger og regionale føringer til grunn for 

avklaring av kommunens planbehov.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14. 

mai 2019. De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen 

forventer kommunene skal legge særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. Disse føringene 

er mest aktuelle for Frøya kommune:  

Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling  
• Fylkeskommunene og kommunene legger FNs bærekraftmål til grunn for samfunns- og 

arealplanleggingen. 

• Regionale planer og kommuneplanens samfunnsdel brukes for å gi strategisk retning til 

samfunnsutviklingen og for å gjøre planleggingen mer forutsigbar. Planene følges opp i 

økonomiplanleggingen. 

• Fylkeskommunene og kommunene vektlegger kostnadseffektivitet for private og offentlige 

aktører på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå i planleggingen. 

• Kommunene benytter de virkemidler som plan- og bygningsloven har for å effektivisere og 

forenkle planleggingen. Kommunene tilpasser detaljeringsgraden i planer og utredninger til 

behovet. 
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• Kommunene bidrar til å sikre effektiv og rask behandling av private reguleringsplanforslag, og 

til god plankvalitet ved å gi tidlige, tydelige og relevante krav til utredninger og 

dokumentasjon. 

• Innsigelse skal bare fremmes når det er nødvendig for å ivareta nasjonale og viktige regionale 

interesser, der tidlig dialog og interesseavveiing ikke har ført fram. 

• Kommunene vektlegger den private eiendomsretten i planleggingen. 

• Fylkeskommunene formulerer klare behov og prioriteringer som innspill til 

konseptvalgutredning for store statlige samferdselstiltak. Fylkeskommuner og kommuner 

legger vedtatte statlige planer til grunn for egen planlegging. 

• Fylkeskommunene og kommunene tar i bruk digitale dialogløsninger og legger til rette for 

enkel tilgang til plandata i digitalt planregister, og til temadata i det offentlige kartgrunnlaget. 

• Kommunene tar i bruk digitale verktøy basert på eByggesak-standarden, for å sikre en mer 

effektiv og fulldigital saksbehandling av byggesøknader. 

• Fylkeskommunene vurderer bruk av gjensidig forpliktende avtaler for å styrke oppfølgingen 

av de regionale planene. 

• Kommunene utarbeider arealstrategier som del av kommuneplanens samfunnsdel, og legger 

disse til grunn ved revisjon av kommuneplanens arealdel. 

• Kommunene prioriterer arbeidet med planstrategi for å sikre at planene er oppdaterte og 

møter framtidens behov, også i forbindelse med kommunesammenslåinger. 

• Fylkeskommunene og kommunene bruker planleggingen til å se oppgaver som de får tilført 

gjennom kommune- og regionreformen i sammenheng med andre samfunnsoppgaver. 

• Kommuner som ikke har slått seg sammen, bruker planleggingen til å diskutere om de har 

forutsetninger for å møte framtidens utfordringer alene, eller om de bør slå seg sammen 

med nabokommuner. 

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for å styrke samiske språk, kultur og 

næringsgrunnlag i planleggingen, når det er relevant. 

• Fylkeskommunene og kommunene baserer samfunns- og arealplanleggingen på et oppdatert 

kunnskapsgrunnlag og har tilgang til nødvendig plankompetanse. 

• Fylkeskommunene styrker regionalt planforum som samordningsarena. Kommunene, 

fylkesmannen, andre statlige myndigheter og Sametinget bruker forumet aktivt til å gi 

tydelige signaler tidlig om hva som er nasjonale eller regionalt viktige hensyn i den enkelte 

sak. 

Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet 
• Fylkeskommunene og kommunene vektlegger arbeidet med å redusere utslipp av 

klimagasser, inkludert utslipp fra arealbruksendringer, mer effektiv energibruk og 

miljøvennlig energiomlegging. Oppdatert kunnskap om forventede klimaendringer og 

konsekvenser brukes i planleggingen. 

• Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på klimatilpasning og samfunnssikkerhet i sin 

planlegging, og legger de høye alternativene fra nasjonale klimaframskrivinger til grunn for 

arbeidet. Risiko- og sårbarhetsanalyser legges til grunn for plan- og byggesaksbehandlingen. 

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for verdiskaping og næringsutvikling i alle 

deler av landet og mobiliserer og utvikler bedrifter og næringsmiljøer til å hevde seg 

nasjonalt og internasjonalt. 
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• Fylkeskommunene og kommunene stimulerer til grønn omstilling, innovasjon, vekst i nye 

arbeidsplasser og et inkluderende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige arealer som ivaretar 

samfunnets behov. 

• Fylkeskommunene tar ansvar for den regionale kompetansepolitikken og legger til rette for 

god tilgang på kompetent og relevant arbeidskraft, blant annet gjennom oppdaterte 

regionale planer. 

• Fylkeskommunene ivaretar flyktningers og innvandreres behov for opplæring som møter 

regionalt behov for arbeidskraft. 

• Fylkeskommunene og kommunene identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold, 

friluftslivsområder, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og 

landskap i planleggingen. Samlede virkninger tas hensyn til. 

• Fylkeskommunene og kommunene vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen og i og 

langs vassdrag i et helhetlig og langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til naturmangfold, 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

• Fylkeskommunene og kommunene utvikler de norske verdensarvområdene som fyrtårn for 

den beste praksisen innenfor natur og kulturminneforvaltningen gjennom 

arealplanleggingen. 

• Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til og beskytter drikkevannskilder i sin 

planlegging, slik at behovet for rensing ved produksjon av drikkevann reduseres. 

• Fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdretts og 

havbruksnæringen gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre 

samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. 

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for økt verdiskaping og nye grønne 

næringer innenfor jord- og skogbruk. 

• Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder og kulturlandskap i 

landbruket gjennom langsiktige utbyggingsgrenser. Utbyggingsløsninger som kan redusere 

nedbygging av dyrka mark vurderes i samsvar med det nasjonale jordvernmålet. 

• Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på å bevare naturgrunnlaget for samisk kultur 

og næringsutvikling. Planleggingen sikrer reindriftens arealer samtidig som hensynet til 

reindriften veies opp mot andre samfunnsinteresser. 

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for en bærekraftig utvikling i fjell og 

utmark og har særlig oppmerksomhet rettet mot områder med stort utbyggingspress. Dette 

skjer blant annet ved å fastsette langsiktige utbyggingsgrenser. 

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for gode leveområder for ville, 

pollinerende insekter gjennom planleggingen og drift av arealer. 

• Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine planer og avveier 

utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Tilgangen til, og lagring av, 

byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv. 

Bærekraftig areal- og transportutvikling 
• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for vekst og utvikling i kompakte og klart 

avgrensede byområder gjennom regionale bolig-, areal- og transportplaner. Planene 

fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekk i transportsystemet. 

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for videre utbygging av et godt 

samferdselsnett i hele landet. 
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• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for å sikre Forsvarets arealbehov når dette 

er nødvendig for å ivareta landets forsvarsevne og i henhold til nasjonale forsvarsplaner. 

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse i byområder 

gjennom fortetting og transformasjon med kvalitet i omgivelsene, med vekt på arkitektur, 

byrom, kulturmiljøer, grønnstruktur og andre miljøverdier. Lokalisering av boliger, service, 

handel og andre arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter vurderes i sammenheng med 

eksisterende eller framtidige kollektivknutepunkt. 

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for sykling og gange i byer og tettsteder, 

blant annet gjennom trygge skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling fra 

kollektivknutepunkt og ut til friluftslivsområder, og for transportløsninger for grupper som er 

mindre mobile. 

• By- og omlandskommuner, sammen med fylkeskommunene, videreutvikler samarbeidet om 

transport på tvers av administrative grenser der dette bidrar til effektiv ressursbruk, 

næringsutvikling, bosetting og sosial bærekraft i ulike deler av fylket. 

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for kostnadseffektiv framføring av mobil- 

og bredbåndsnett gjennom bruk av eksisterende føringsveier. 

Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve 
• Kommunene har en aktiv og helhetlig areal og sentrumspolitikk med vekt på styrking av 

sentrumsområdene. Boliger, næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud 

lokaliseres i eller tett på sentrum, med god tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange. 

• Kommunene har en ledende rolle i utviklingen av sentrum og legger vekt på et langsiktig 

og forpliktende samarbeid med private aktører og innbyggere. 

• Kommunenes boligpolitikk og boligplanlegging er en integrert del av kommunenes 

strategi for samfunns- og arealutvikling. Den legger til rette for en variert 

befolkningsstruktur gjennom god tilgang på boligtomter som grunnlag for tilstrekkelig, 

variert og sosial boligbygging. 

• Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen gjennom krav til 

boligstørrelse og nærområder, og ved å regulere nok boligtomter. 

• Kommunene legger til rette for leie-til-eie løsninger for vanskeligstilte i boligmarkedet. 

• Kommunene planlegger for et tilbud av tilrettelagte boliger for eldre og personer med 

nedsatt funksjonsevne. 

• Kommunene planlegger aktivt for å motvirke og forebygge levekårsutfordringer og bidrar 

til utjevning av sosiale forskjeller. Kommunene legger universell utforming til grunn i 

planlegging av omgivelser og bebyggelse og ivaretar folkehelsehensyn i planleggingen. 

• Kommunene vektlegger arkitektur og kvalitet i de bygde omgivelsene, og planlegger med 

utgangspunkt i stedenes særpreg, kulturhistoriske elementer og viktige landskapstrekk. 

Eldre bebyggelse og bystrukturer vurderes som ressurser i en sirkulær økonomi. 

• Fylkeskommunene og kommunene ivaretar kunst og kultur som del av kommunal og 

regional planlegging, og legger til rette for et fritt og uavhengig kulturliv. 

• Kommuner og fylkeskommuner har en aktiv og helhetlig tilnærming til utvikling av 

aldersvennlige kommuner og fylker. 

• Kommunene legger vekt på å ivareta byrom og blågrønn infrastruktur med stier og 

turveger som sikrer naturverdiene, hensyn til overvann og legger til rette for fysisk 

aktivitet og naturopplevelser for alle. 
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• Fylkeskommunene og kommunene ivaretar vassdragenes bruks- og verneverdier i sin 

planlegging. Vassdragenes potensial for trygg avledning av overvann og naturbasert 

demping av flom, utnyttes. 

• Kommunene ivaretar aktivt gode vilkår for god psykisk og fysisk helse i planleggingen. 

• Kommunene ivaretar barn og unges interesser gjennom en samfunns- og 

arealplanlegging som skaper trygge, attraktive og aktivitetsfremmende by- og bomiljø. 

• Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig 

støy og luftforurensning 

Klima og miljø  

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging kommer med 
anbefalinger om hva planleggingen bør omfatte:  

• Informasjon om klimagassutslipp i kommunen fordelt på kilder/sektorer. Alle kilder som 

innebærer direkte utslipp av klimagasser innenfor kommunens grenser, bør inkluderes.  

• Informasjon om energisystem, energiforsyning og forbruk av energi innen kommunens 

grenser, herunder tilgang på miljøvennlige energiressurser.  

• Fremskrivning av utslippene i kommunen om det ikke gjennomføres nye tiltak, forventet 

etterspørsel etter energi og forventet ny energiproduksjon. Fremskrivningsperioden bør 

være minst ti år.  

• Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner.  

• Ambisiøse mål for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunal 

bygningsmasse og i kommunen for øvrig.  

• Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og 

miljøvennlig energiomlegging. Tiltakene/virkemidlene bør i størst mulig grad være koplet til 

oppnåelse av de målene som er satt av kommunen.  

• Utredning av virkemidler som tenkes benyttet for å nå målsettingene.  

• Handlingsplan med en tydelig ansvarsfordeling for oppfølging av klima- og energiplanene.  

 

Paris-avtalen  
• Skal begrense den globale oppvarmingen til et sted mellom 1,5 og 2 grader.  

• Verdens utslipp av klimagasser skal reduseres så raskt som mulig.  

• Innen utgangen av århundret er målet karbonnøytralitet - en balanse mellom 

menneskeskapte CO2-utslipp og opptak av CO2 i naturen.  

• Alle land skal legge fram klimamål for FN og opp-skalere dem hvert femte år.  

• Hvert femte år skal FN vurdere hvordan verden ligger an i forhold til å nå temperaturmålet.  

• Årlig klimastøtte til fattige land skal være på minst 100 milliarder amerikanske dollar fra 

2020.  

• Inneholder også et rettferdighetsprinsipp om at rike land har et ansvar for å kutte utslippene 

raskere enn fattige land.  
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FN'S BÆREKRAFTSMÅL. 

Regionale føringer og samarbeid  
Felles Regional planstrategi for Sør- og Nord-Trøndelag har vært ute på høring. Denne legger opp til 

utarbeidelse av en felles fylkesplan. Fylkesplanen vil koordinere strategier for ulike enkelttema, 

redusere antall planprosesser og harmonisere planstrukturene i fylkene.  

Trøndelagsplanen, som er fylkeskommunens regionale planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt av 

Fylkestinget 17.06.20. Dokumentet omfatter arealpolitiske prinsipper relatert til by/tettsted og 

kystområder. Strategien vil være et grunnlag for tidlig dialog om arealbruken for å gi raskere 

planprosesser og bidra til en mer langsiktig og forutsigbar arealforvaltning.  

Interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag ble vedtatt i strategigruppa i Kysten er klar 16.mars 

2015. Strategigruppa anmoder kommunene (deriblant Frøya kommune) å legge dette dokumentet til 

grunn for sin egen arealplanlegging. Slik dokumentet foreligger nå, er det ikke juridisk bindende for 

kommunene.  

Den regionale strategien for klimaomstilling «Sånn gjør vi det», som skal erstatte 2015-2020 klima og 

energi Sør-Trøndelag, har vært ute på høring, og vil gi kommunene regionale føringer innenfor 

området når den er vedtatt. 

Regional plan for arealbruk ble vedtatt startet i 2019, og arbeidet har fortsatt ut i 2020. Den er 

planlagt vedtatt innen april 2021. Planen er tenkt som overordnede retningslinjer for kommunene i 

Trøndelag, og skal kunne brukes i kommunenes respektive planer og planarbeid, for å skape en mer 
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samkjørt planprosess over hele fylket. Frøya kommune har hatt en representant med i 

arbeidsgruppen som jobber med strandsone og areal i sjø. 

Befolkning  
Befolkningssammensetning, levekår og bosettingsmønster, er indikatorer som berører utgiftsbehovet 

til kommunen. For å gi innbyggerne et minimumsnivå av tjenester, er en viss andel av kommunens 

finansiering knyttet til dette. Frøya kommune er definert til å ha middels bundne kostnader ut fra 

demografi og geografi.  

Befolkningsutvikling  
Frøya kommune hadde en svak nedgang i antall innbyggere i perioden 2000 – 2007. Fra 2007 har det 

vært en jevn høy vekst med en økning på 519 personer i hele perioden. Dette tilsvarer en 

befolkningsvekst på 11,2 % fra 2000 - 2015. Fra 2007 var det en kraftig økning i vekstraten for landet, 

men enda høyere for Frøya. 

I perioden 2015 til 2020 har befolkningen økt med ytterligere 517 personer, som tilsvarer en 

befolkningsvekst på 10 % over fem år. 

Befolkningsveksten er sammensatt av fødselsoverskudd og netto tilflytting. Perioden 2000 – 2007 

viser et forholdsvis stort fødselsunderskudd, mens det fra 2008 – 2014 er et gjennomsnittlig 

fødselsoverskudd 3,29 barn. Perioden fra 2015 til 2020 har et gjennomsnittlig fødselsoverskudd på 

2,57 barn, som er en reduksjon sammenlignet med den foregående perioden. 

Det er stor variasjon i fødselstallene fra år til år. Faktorer som påvirker tilflyttingen til Frøya er 

sysselsetting, utvikling i næringslivet og boligutbygging. Tallene viser stor netto tilflytting fra 2007 og 

det er fra dette året befolkningsveksten startet for fullt. I perioden fra 2015 til 2020 har netto 

tilflytting holdt seg på plussiden, men det har vært en noe synkende total tilflyttingsgrad over 

perioden. 

Demografi  

Befolkningssammensetning og utgiftsutjevning  
Det er særlig fem aldersgrupper i befolkningen som har behov for mange kommunale tjenester.  

• Gruppen 1-5 år har behov for blant annet barnehageplass og helsestasjonstjenester.  

• Gruppen 6-12 år er elever i barneskolen.  

• Gruppen 13-15 år er elever i ungdomskolen.  

• Gruppen 55-67 år forskning viser at behovet for helse- og omsorgstjenester vil bli størst her.  

• Gruppen 80 år og over er de som har mest behov for institusjonstjenester, 

omsorgsleiligheter, matombringing og andre hjemmebaserte tjenester.  
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KJØNNS- OG ALDERSFORDELING FRØYA KOMMUNE. HENTET FRA SSB. 

Disse aldersgruppene vil derfor bli viet ekstra oppmerksomhet når det gjelder alderssammensetning 

og befolkningsprognoser.  

• Fødselstallene viser små variasjoner fra år til år. Små variasjoner gjør prognosene for behovet 

for barnehageplasser forholdsvis sikre. Aldersgruppen 1 – 5 år er definert som barn i 

barnehagealder. Denne gruppen har hatt en forholdsvis stor vekst siden 2015.  

• Antall barn i skolealder, 6 – 12 år er barn som går på småtrinnet og mellomtrinnet. Denne 

gruppen har hatt en økning i antall barn siden 2015. Gruppen 13 – 15 år er barn som går på 

ungdomstrinnet. Denne gruppen har hatt en forholdsvis stor nedgang siden toppen i 2012. 

Denne negative trenden har fortsatt i perioden 2015 – 2020. Totalt har skolebarn i alderen 6 

– 15 år hatt en oppgang på 48 i perioden.  

• Ungdommer i alderen 16 – 19 år har gått nedover i perioden, med en total reduksjon på 57 

personer i perioden 2015 - 2020. 

• Gruppen i arbeidsdyktig alder 20 – 66 år står for den største relative veksten i perioden med i 

alt 460 personer. Mye av denne økningen kan tilskrives næringslivets rekruttering av 

arbeidskraft, hovedsakelig fra utlandet.  

• Utviklingen i de eldre i aldersgruppene 67 – 79 år har sett en økning, mens 80 – 89 år har sett 

en reduksjon. Totalt sett har gruppen en liten økning gjennom perioden.  

• Den eldste aldersgruppen 90 år og eldre har holdt seg stabil i perioden.  
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• Sammenliknet med andre kommuner, fylket og landet for øvrig har Frøya størst andel 25-66 

år og 80 år og over.  

 

Befolkningsframskrivinger  
I SSB sine prognoser for nasjonale utviklingstrekk i befolkningen forventes det at:  

• Forventet levealder øker. 

• Personer over 65 år vil mer enn dobles frem mot 2075  

• Personer som er 80 år eller eldre vil tredobles, mens 90- og 100 åringer vil femdobles før 

2060. 

• Innen 10 år vil det være flere eldre (65+ år) enn barn og unge (0-19 år) i Norge. I 2060 estimeres 

det at det vil være en halv million flere eldre enn barn og unge. 

• Fruktbarhet holder seg stabil på dagens 1,5 frem til 2025, før den muligens vil stige noe. 

• Innvandring forutsettes å gå noe ned, med en større nedgang i 2020 og 2021 grunnet 

reiserestriksjoner og andre forhold knyttet til COVID-19-pandemien. 

 

SSB har laget prognoser med ulike variabler og siste nasjonale prognose ble offentliggjort 3. juni 

2020. Kommunale prognoser er antatt publisert rundt 17. august 2020, så tallene nedenfor er hentet 

fra 2018 prognosene. 

I 2018 prognosene lå Frøya i kategorien «Sterk Vekst», med en befolkningsvekst satt til 17,3 prosent 

frem til 2040. 

Siden Frøya kommune de senere år har passert «Høy-alternativet» for befolkningsutvikling, velger vi 

fortsatt å benytte dette alternativet. I alternativet inngår høy fruktbarhet, høy utvikling i levealder, 

høy innenlands flytting og høy netto innvandring.  

Framskrivinger yngre årsklasser  
Framskrivingene viser at vi får størst økning i barn 13-15 år i perioden opp mot 2024, før den avtar 

noe til 2026. Barn 1-5 år går noe opp mot 2025, men flater etter dette ut. Barn 6-12 varierer noe 

frem til 2026, hvor den vil stabilt øke mot 2033. 

• For barnehage vil det være noe behov for økning frem til 2025, hvor det vil stabilisere seg 

• Elevtallet i barneskolen vil øke med ca. 30 elever frem mot 2040, med de største endringene 

forespeilet i perioden 2026 – 2032. 

• Ungdomstrinnet har en økende framskrivning i perioden, som gir en økning på ca. 66 elever 

frem til 2040. 

Framskrivinger eldre årsklasser  
Det er i aldersgruppen 67-79 år vi får den største økningen, mens vi i aldersgruppen 80-89 år og 90 år 

eller eldre holder et forholdsvis stabilt nivå frem til 2025.  

På kort sikt kan vi anta at vi får en liten behovsvekst innen pleie og omsorg siden den største veksten 

er blant de yngste eldre.  
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På lengre sikt ser vi at den sterke utviklingen i aldersgruppen 67-79 år fortsetter. I tillegg får vi en 

betydelig økning i aldersgruppen 80-89 år og en noe mer beskjeden økning i aldersgruppen 90 år 

eller eldre. 

Totalt sett vil de eldre årsklassene gå fra 755 personer over 67 år, til 1223 innen 2040, hvor over 

halvparten er i aldersgruppen 67–79 år. 

Befolkningsstruktur  
Befolkningsstruktur, bosettingsmønster og levekår inngår i de variablene som staten legger vekt på 

når kommunenes utgiftsbehov skal vurderes i inntektssystemet.  

Frøya ligger godt under snittet på antallet skilte og separerte i Trøndelag. Fødselstallene for Frøya har 

holdt seg stabile siden 2015, med et snitt på 57,6 levendefødte per år. Antallet døde har vært noe 

mer ustabilt i den samme perioden, men har et snitt på 48 døde per år. Frøya kommune har den 

desidert største netto innflyttingen i forhold alle andre i sammenligningsgruppen.  

Innvandrerbefolkningen* har fortsatt den kraftige økningen i Frøya de senere årene og har desidert 

størst andel sammenlignet med de andre. Arbeidsinnvandring er hovedårsak til den høye andelen for 

Frøya kommune. *Innvandrere omfatter førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjons innvandrere.  

Frøya kommune har et ekspansivt næringsliv der størsteparten er relatert til oppdrettsnæring og 

andre næringer tilknyttet havbruk. I snitt ble det etablert 8,3 nye foretak i perioden 2010 – 2018, 

som er noe høyere enn snittet i Trøndelag. 

Andel av befolkningen mellom 15 – 74 år som er i arbeid lå på 69,6% for Frøya i 4. kvartal 2018. Dette 

er over landsnittet fra 2017 som lå på 67 %, og snittet i Trøndelag fra 2018, som lå på ca. 65%. I juli 

2019 lå arbeidsledigheten i Frøya på 2,9 %, som er høyere enn landssnittet (2,4%) og snittet i 

Trøndelag. 

Frøya har liten andel av befolkningen som bor i tettsteder og har høyest gjennomsnittlig reisetid til 

kommunesenteret.  

Levekår og befolkning  

Folkehelse og medvirkning  
Frøya kommune utarbeidet en samlet oversikt over folkehelsen i kommunen i 2015. Denne 

oversikten pekte på utfordringer, årsaker, konsekvenser og muligheter innenfor folkehelsearbeidet. 

Den var grunnlag for den forrige planstrategien, og vil også være en del av kunnskapsgrunnlaget for 

den nye. I tillegg gjennomførte kommunen en Ungdata-undersøkelse og utarbeidet et Barnetråkk i 

2015.  

Ungdata-undersøkelsen fra mars 2015 viste at ungdommene på Frøya har et høyere alkoholforbruk 

med tidligere debut enn landsgjennomsnittet. Dette kan sies å være et «distriktsfenomen». 

Kommunen er MOT-kommune, som blant annet jobber med rusforebygging. I tillegg oppga 

ungdommene høyere erfaring med kjøring av motorisert kjøretøy i beruset tilstand enn kommuner i 

resten av fylket. 

Frøya kommune har pr.d.d. en gyldig Trafikksikkerhetsplan ut 2020, men denne må rulleres i den nye 

perioden. Samtidig har ikke kommunen noen gyldig ruspolitisk handlingsplan, ettersom den planlagte 
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rulleringen i forrige periode ikke ble gjennomført. Det er satt i gang arbeid med en ny ruspolitisk 

plan. 

I etterkant av Ungdata-undersøkelsen inngikk kommunen i et forpliktende samarbeid med Trygg 

Trafikk, med mål om å bli sertifisert som Trafikksikker kommune. Dette arbeidet er fortsatt 

pågående. Barnetråkk ble brukt som kunnskapsgrunnlag inn i planprosessen ved revidering av 

kommunedelplanen Sistranda, som ble vedtatt i 2018. 

Prosessen rundt utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel, samt Ungdata-undersøkelsen og 

Barnetråkk, har gitt kommunen gode erfaringer i forhold til medvirkningsprosesser. Dette vil 

videreføres i videre planprosesser i kommunen. 

Helse og velferd  
Frøya kommune gjennomførte i 2015 et prosjekt angående Morgendagens omsorg (MO). Prosjektet 

ser på en omlegging av pleie- og omsorgstjenestene på bakgrunn av den demografiske utviklingen vi 

vil få i årene fremover. Det er foretatt utredninger og vurderinger av satsningsområder innenfor 

sektoren. Disse ble vedtatt i kommunestyret februar 2016. Videre har direkte arbeid med prosjektet, 

nemlig etableringen av bygningsmassen for MO, startet opp, og er pr.d.d. pågående. 

 

ILLUSTRASJON AV MORGENDAGENS OMSORG. FOTO: ARKITEMA ARCHITECTS 

Frøya kommune har de senere år hatt en stor satsning på kultur og idrett. Frøya kultur- og 

kompetansesenter stod ferdig i 2014. I perioden rundt sist planstrategi jobbet man med konseptet 

Helhetlig Idrettspark. Dette konseptet ble senere konvertert til dagens Frøya Arena. Målet med 

satsningen på kultur- og idrettstilbudet er å bedre folkehelsa og styrke bolyst, samt gjøre Frøya 

kommune attraktiv for tilreisende. 

Det er foreslått å revidere kulturplanen i den nye planperioden, ettersom den gamle gikk ut i 2019. 

Oppvekst  
Vi er en god kommune for barn å bo i og det finnes mange tilbud til barn. Vi må skape de beste 

skolene og vi må jobbe for, samt skape et renomme for at Frøya er best på oppvekst i Norge. Frøya 

har gjennom flere år kommet lavt ut på Kommunebarometeret innen oppvekstsektoren, særlig 

innenfor nasjonale prøver på ungdomstrinn, grunnskolepoeng og eksamensresultater. Den økende 

befolkningen setter press på oppvekstsektorens kapasitet. 
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Kommunen har holdt fokus på å tilrettelegge for utdanning ute i grendene med de mange 

oppvekstsentrene, og ungdomskolen på Sistranda ble i 2019 renovert og forbedret for nye elevkull. 

Likevel kan ikke fokuset på oppvekstsektoren reduseres, ettersom prognosene sier at elevkullene i 

fremtiden vil fortsette å vokse. Det er derfor foreslått at skolebruksplanen, vedtatt 2017, skal rulleres 

i 2022. 

Miljø og klima  
Næringsgrunnlaget på Frøya er basert på gode naturgitte forhold og det er viktig med fokus på 

bærekraft og ansvarlig forvaltning.  

Målet for klima- og energiplanlegging er å gjennomføre tiltak som gir resultatet i form av reduserte 

klimagassutslipp. Kommunene har viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og oppnå 

energieffektivisering og -omlegging. Disse virkemidlene samordnes gjennom kommunenes klima- og 

energiplanlegging som er forankret i Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. De 

fleste kommuner har en klima- og energiplan. Det finnes flere internasjonale, nasjonale og 

internasjonale føringer innenfor området.  

Frøya kommunes Energi- og klimaplan ble utarbeidet i 2010, og tar ikke inn over seg de nyeste 

føringer innenfor området. I kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 2015, er rullering av Energi- og 

klimaplan et av målene innenfor Natur, miljø og klima. Planen ble ikke rullert i forrige planperiode, 

men arbeidet med en ny plan har startet i 2020. 

Administrasjonen i Frøya kommune har lenge jobbet med å sikre rent vann i kommunen, både 

drikkevann og i forhold til utslipp. Den nye hovedplan vann ble vedtatt i 2018, og skal hjelpe til med å 

sikre at Frøya kan fortsette å nyte godt av drikkevannet på øya. Samtidig ble det også lagt ned et 

stort arbeide i en saneringsplan for spredt avløp, for å redusere lokalutslippet i sjøen i kommunen. 

Denne ble vedtatt i 2019, men kort etter opphevet av den nye politiske posisjonen i 2020.  

Vi har også utfordringer i forbindelse med plassering av løsøregjenstander og ulovlige avfallsplasser. 

Kommunen er forurensningsmyndighet. Det kan ses på muligheter til å utarbeide retningslinjer på 

dette området, eventuelt ha et prosjekt i forhold til utfordringen.  

Videre jobber kommunen med et forprosjekt på fjerning av Sitkagran, som har bredt seg ut over 

store deler av Frøya. Forprosjektet dekker området fra Flatval til Sistranda, og en estimerer at en skal 

få bukt med 3000 m3, som tilsvarer 10 000 trær. Hvis forprosjektet lykkes, så er planen å fortsette 

arbeidet. 

Samfunnssikkerhet og beredskap  
Etter storbrannen i 2014, så gjennomførte Frøya kommune en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS) i 2015, i samarbeid med Hitra kommune. Denne dannet grunnlaget for revideringen av plan for 

kommunal beredskapsledelse (Beredskapsplan) i 2015. 

I oktober 2019 ble «Øvelse Frohavet», den største oljevernøvelsen noen gang gjennomført i Norge. 

Øvelsen var en fullskala øvelse, med tre øvelsesområder i hhv. Brønnøysund, Tustna og på Frøya. Det 

hele ble koordinert fra Bergen og Stavanger, og aksjonsleder var Equinor, mens operasjonsledelsen 

kom fra Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO). Det deltok 12 fartøy og ca. 600 
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personer på øvelsen. Det ble i tillegg sluppet 40 kubikkmeter med usaltet popkorn for å simulere 

oljeflakene. 

 

OPPSAMLING AV POPKORN UNDER ØVELSE FROHAVET. FOTO: REINHOLDTSEN/NOFO 

Våren 2020 ble en revidert helhetlig ROS vedtatt politisk. Denne bygger på vurderingene gjorti den 

forrige helhetlige ROS analysen, men har fått inkorporert noen nye elementer, samt kjørt nye 

vurderinger på de eksisterende punktene. Helhetlig ROS og beredskapsplanen vil danne grunnlaget 

for samfunnssikkerhet og beredskap i den nye planperioden. 

Næring og sysselsetting  
Frøya kommune er hjem til flere store bedrifter, de fleste med tilknytning til oppdrettsnæringen. 

Disse bedriftene er med på å gjøre Frøya til et ettertraktet sted å bo, ettersom det har oppstått en 

mindre næringsklynge på Frøya med leverandører og underleverandører som jobber direkte eller 

indirekte opp mot oppdrett. 

Samtidig som at disse bedriftene gir stabile arbeidsplasser i kommunen, så er det flere av de som i 

tillegg yter tjenester og/eller gir direkte bidrag til lokalsamfunnet. Storhallen, kultur- og 

kompetansesenteret og lignende prosjekter har latt seg finansiere takket være den støtten som 

næringslivet på Frøya viser. 

Ulempen med å ha en spesialisering av næringen i regionen er at en er sårbare for nedgangstider i 

oppdrettsnæringen. Riktignok har enkelte av bedriftene utvidet sine porteføljer til å omfavne andre 

næringsaspekter, men hovedtyngden er fortsatt knyttet mot oppdrett. 

I 2019 var 70,3 % av Frøyas befolkning i alderen 15-74 år sysselsatt, noe som er høyere enn snittet i 

Trøndelag og landet generelt, som ligger på hhv. 67,8 % og 67,1 %. Hvis en kun ser på innbyggere i 

alderen 20 – 66 år, så ligger snittet på ca. 76,2 % av arbeidsstyrken. Frøya ligger her fortsatt over 

både Trøndelags- og landssnittet, som er på hhv. 74,6 % og 73,5 %. 



 

 

14 

Kompetanse  
Som en av Norges største havbrukskommuner, så har næringslivet og utdanningsinstitusjonene 

tilrettelagt for utdanninger og studietilbud som gir innpass til havbruksnæringen eller dennes 

underleverandører. Denne spesialiseringen har plassert Frøya i en fordelaktig posisjon med tanke på 

å sikre arbeidskraft til næringen, samt få majoriteten av befolkningen ut i lokalt arbeide. 

Denne storsatsingen har også en bakside, ved at antallet elever som søker seg til studiespesialisering 

i kommunen har falt betydelig over årene. Dette er ikke et unikt problem for Frøya, ettersom Hitra 

også opplever en sterk nedgang i mer tradisjonelle studieretninger. Dette har over tid skapt et 

underskudd av frøyværinger med høyere utdannelse, som skaper problemer med tanke på 

rekruttering til administrative stillinger. 

I tillegg har Frøya den laveste andelen elever i Trøndelag som faktisk fullfører videregående 

utdanning. I sum har kun 56,8 % av elevene fullført VGS de fra 2013 til 2018. Nærmeste kommune i 

prosent er Namsskogan, som hadde en fullføringsgrad på 64,1 %, mens snittet i Trøndelag lå på 76,2 

%. Hitra hadde en fullføringsgrad på 67,8% mens nye Ørland lå på 65,4 % (Bjugn hadde 65,5 %, og 

Ørland hadde 65,4% før sammenslåingen). 

Rekruttering til offentlig sektor har i flere år vært utfordrende, med høy utskiftning av personell i 

enkelte sektorer. I hovedsak er det en mangel på høyere utdanning som gjør rekrutteringsprosessen 

noe problematisk. Som oftest er det personer fra andre steder enn Frøya som søker på stillinger hvor 

høyere utdanning er påkrevd, og disse personene er i de fleste tilfeller nyutdannede som søker 

erfaring. Ettersom at det ikke finnes noe grunnleggende forhold til Frøya i de fleste tilfeller, så er ofte 

disse kandidatene kun ansatt i en kortere periode (1 – 3 år), før de får nye jobber utenfor Frøya. 

Etter hvert som kommunen vokser videre, så vil det bli et større behov for personell i flere sektorer, 

spesielt innenfor helsesektoren grunnet den demografiske utviklingen. Det er derfor viktig å sette et 

balansert kompetanse- og utdanningsmål for kommunen, slik at en i fremtiden kan få dekket mer av 

de arbeidsplassene som krever høyere utdanning med lokal arbeidskraft. 

Gode og varierte skoletilbud, promotering av høyere utdanning og mer kursing for både unge og 

voksne fra alle bakgrunner vil være viktig for en slik visjon. 

Nye næringer  
Frøya har nytt godt av havbruksnæringen og den aktivitet som har kommet som resultat av dette. 

Likevel er det ønskelig for kommunen å øke variasjonen på kommunens næringspark, ettersom 

overfokus eller total dominans av en type næring kan gi uheldige ringvirkninger om økonomien skulle 

snu. Nedgangen i oljeprisen tilbake i 2014 gav mange vestlandskommuner store problemer 

økonomisk, ettersom at mesteparten av næringsaktørene og deres underleverandører var knyttet 

mot oljeindustrien. 

Som en kystkommune og med en rik kulturhistorie har Frøya mange fordeler for å kunne bygge opp 

om næringer som ikke er direkte knyttet til havbruket. 

Fritids- og turistnæringen har over de senere år bygget seg kraftig opp, selv om flere av aktørene gikk 

på en smell i begynnelsen av Covid-19 pandemien. Likevel så har flere av disse, og spesielt 

havfiskeaktørene fantastiske naturgitte muligheter for å igjen bygge opp næringen. 
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Videre så har det vært et fornyet fokus på tang- og tarehøsting, samt algeproduksjon i havet rundt 

Frøya. Dette, sammen med den fortsatte veksten innenfor havbruk legger press på sjøområdene i 

kommunen, og påvirker det tradisjonelle fisket. Som ved forrige planstrategi er Frøya Trøndelags 

største tradisjonelle fiskerikommune. Siden 2015 har antallet fiskefartøy gått noe opp, fra 99 

registrerte fartøy i 2015, til 105 i 2017, og 104 i 2018. For å sikre god vekst i nye næringer, samt 

vedlikeholde eksisterende, så er det viktig med gode dialoger mellom aktører, kommune og 

sektormyndigheter. 

Et nytt segment hvor Frøya potensielt kan gjøre det stort, er innenfor marin energiproduksjon. Med 

sine mange øyer og sund, så finnes det flere steder innenfor kommunegrensene som kan ha 

potensial for tidevannskraft. Det norske engasjementet i marin energi har vært svært labert etter at 

Hydra Tidal Energy Technology sin prototype Morild II havarerte i 2010. 

Mye av årsaken til at Norge trakk seg ut av kappløpet er hvor kapitalintensiv innovasjon i dette 

markedet har vist seg å være. Likevel ser en nå flere lovende prototyper som blir testet ut ved 

Orknøyene i Skottland, både av flytende og bunnfaste tidevannsturbiner. Grunnen til at øysamfunn 

som Orknøyene har klart å etablere innovasjonsmiljøer for slike prosjekter, er naturgitte fordeler 

samt en godt etablert leverandørindustri, som opprinnelig var bygget for havbruk. Frøya, med sin 

bugnende havbruksnæring, naturgitte fordeler og kort vei til store kompetansesentre (Blått 

kompetansesenter og NTNU for å nevne noen), ligger svært godt an til å kunne etablere seg som et 

norsk kraftsenter for utvikling, testing og operasjon av marine energianlegg, såfremt viljen for å satse 

er til stede. 

 

ORBITAL MARINEPOWER'S "ORBITAL 02" 2MW TIDEVANNSTURBIN. FOTO: ORKNEY.COM. 

For å kunne skape en helhetlig oversikt over hvor prioriteringer og ønsker rundt næringslivet på 

Frøya skal utvikle seg, så anbefales det at strategisk næringsplan for Frøya kommune revideres i 

planperioden. 

Transport og infrastruktur  
Som en kommune i fortsatt vekst, med en stor eksportrettet næring som hjørnesten, så er adkomst 

og infrastruktur essensielt for å sikre videre vekst. Per dags dato finnes det kun to adkomstveier til 

Frøya for næringen, og kun en for innbyggerne. For innbyggerne i Frøya, så er Frøyatunnelen eneste 
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veien ut og inn av kommunen, med mindre man har egen båt. Næringen kan i teorien benytte 

sjøveien for å sende og motta gods, men størsteparten av import og eksport til kommunen kommer 

landeveien gjennom tunnelen. 

Denne løsningen er en uhyre sårbar løsning, ettersom det skal lite til før Frøya isoleres fra resten av 

Norge transportmessig. En brann i tunnelen vil effektivt avskjære innbyggerne i kommunen, og det 

finnes ikke noen alternativ form for transport om uhellet først skulle være ute. 

Som en øykommune er sjøveien det enkleste alternativet til tunnelen, og helt essensielt for øyrekka 

og de mange bebodde øyene utenom fast-Frøya. Trykket på fergetjenestene ut til øyrekka, spesielt i 

sommerhalvåret, har fortsatt å øke over årene, og det kan med rette konstateres at dagens tilbud 

ikke er godt nok for å sikre en levende øyrekke med bosetting. 

Samtidig har både næringsliv og innbyggere etterspurt en raskere vei til Trondheim enn dagens 

alternativer. Spesielt har gjenopptagelsen av hurtigbåtavganger fra Siholmen til Trondheim stått høyt 

i kurs. Et slik alternativ vil kunne lette noe på trafikken som i dag går gjennom tunnelen, ettersom en 

må helt til Sandstad på Hitra for å komme seg til Trondheim sjøveien, samt skape nye 

pendlemuligheter og alternativer for befolkningen. Et slik tilbud kan også gi flere reisende adgang til 

Frøya, som tidligere har måtte belage seg på tre timer buss fra Trondheim, eller hurtigbåt med 

påfølgende buss fra Sandstad. 

I perioden opp mot den forrige planstrategien viste Statens Vegvesen sine statistikker at det var en 

høyere ulykkesfrekvens på Frøya for yngre aldersgrupper enn resten av fylket. Det ble initiert flere 

forebyggende tiltak, slik som «Hjem-for-en-50-lapp», samt at trafikksikkerhet ble satt på den politiske 

agendaen i kommunen. Likevel etterspørres det fortsatt etter forbedret kollektivtransport internt på 

Frøya, slik at flere yngre kan delta på fritidsaktiviteter, samt lettere tilgjengeliggjøre resten av Frøya 

utenom aksen Flatval – Sistranda – Nesset. 

Gjennom dette arbeidet ble Frøya sertifisert som Trafikksikker kommune i 2017, en sertifisering som 

varer i grove tre år. Det betyr dermed at det vil bli en ny sertifiseringsvurdering i den påbegynte 

politiske perioden. Det finnes kun seks sertifiserte kommuner i Trøndelag, hvorav alle sammen må 

gjennom en resertifisering i løpet av de neste årene. 

 

FIGUR 1: BYGGING AV GANG- OG SYKKELSTI HAMMARVIKA-SISTRANDA. FOTO: FROYA.NO 

Videre er arbeidet med gang- og sykkelsti mellom Hammarvika og Sistranda kommet godt i gang, og 

arbeid mot å fortsette gang- og sykkelsti videre nordover mot Nesset har begynt. Dette er viktig 
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arbeid for å redusere antallet ulykker, og Trøndelag har opplevd en markant reduksjon i antallet 

drepte og hardt skadde de siste årene. 

Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging skal sikre at arealbruk og 

transportsystem utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, 

miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og boligmiljø, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. Frøya kommune har som mål å arbeide aktivt for realisering av gode og framtidsretta 

kommunikasjonsløsninger mot Trondheim, og for andre samferdselstiltak som er viktige for 

kommunen og regionen. Kommunen vil også ha som mål å legge til rette for brukertilpasset, 

miljøvennlig og trafikksikre kommunikasjonsløsninger.  

Veistandarden på Frøya er generelt svært variabel, men kan ansees som på den dårligere siden av 

spekteret. «Lakseveien» med dets store andel av tungtransport har og er fortsatt sterkt preget av 

mye slitasje på veidekke, men manglende vedlikehold av det resterende vegnettet gjør også at 

standarden kan ansees som dårlig. 

Et fornyet fokus på utbedring av vegnettet på Frøya, holdningsskapende arbeid, samt arbeid for å 

føre mer gods fra lastebil over på kjøl, vil kunne bidra til å gi Frøya en fornyet sertifisering som 

Trafikksikker kommune, samt skape et trygt og sikkert lokalsamfunn for våre innbyggere. 

Bredbånd  
Den digitale utviklingen fortsetter med stormskritt, og det å «være på nett» er blitt en større og 

større bit av folkets hverdag. For å sikre gode digitale tjenester til befolkningen, er det viktig med en 

god infrastruktur. 

Det finnes i dag fibertilkobling fra Flatval i sør, til Nesset i nord, og Telenor har begynt å kartlegge 

interessen på Nordskaget. Dette er en god start, men det er fortsatt store deler av Frøya som har 

svært dårlig bredbånd. 

Frøya kommune ønsker en fortsatt aktiv utvikling mot digitale løsninger internt i kommunen og ut til 

befolkningen, samt å være en pådriver for videre infrastrukturutbygging. Dette er også i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel. Samhandling vil være viktig i et slikt arbeid, i forhold til øvrige 

offentlige og private tjenesteytere, og i tett dialog med våre tjenestemottakere.  

Langsiktig arealbruk  

Om kommuneplanens arealdel  
Kommuneplanens arealdel ble revidert i 2018 – 2019, og endelig vedtatt i oktober 2019. Etter en 

runde med meklinger, så gjenstår kun Kommunal- og Moderniseringsdepartementets behandling 

vedrørende skyte- og øvelsesfelt i sjø, hvor Frøya kommune vedtok å utelate området mot innsigelse 

fra Forsvarsbygg. 

Boliger  
Den sterke befolkningsøkningen i Frøya kommune har fortsatt med mer eller mindre uforminsket 

styrke siden den forrige planstrategien. I gjeldende kommuneplan er det blitt satt av flere større 

områder for boliger, både i pressaksen fra Flatval til Nesset, og ute i grendene på Frøya. 



 

 

18 

Leiemarkedet er fortsatt trangt, med generelt høye leiepriser for de mulighetene som finnes. 

Utbygging av nye boliger skjer fortsatt i et høyt tempo, men det oppleves fortsatt som at det er 

mangel på boliger. 

Med den siste revisjonen av kommuneplanen ble noen boligområder, som ikke tidligere har blitt 

realisert, fjernet for å kunne åpne mer lovende utbyggingsområder. Det kommunale feltet på 

Holahaugan er under oppføring, og det bygges fortsatt flere nye enheter mellom Flatval og Nesset. 

Det håpes at den nye boligreserven vil stimulere til økt utbygging, både langs pressaksen og ute i 

grendene. Det er ingen plan for å legge til rette for ytterligere områder i perioden. 

Sjøareal  
Frøya kommune sine arealer omfatter et svært stort havområde med mange egnede lokaliteter for 

havbruksnæringa. Hoved problematikken rundt forvaltning av havområdene ligger i konflikten 

mellom den tradisjonelle fiskerinæringen og havbruksnæringen, ettersom egnede lokaliteter ofte 

ligger i områder som anses som viktige for kystfisket. 

Mattilsynet kommenterte i sitt høringsinnspill til oppstart av planstrategien at hensynet til fiskehelse 

og fiskevelferd bør ivaretas. Dette fremmes ofte som en målsetting innenfor havbruksnæringen, men 

det følges ikke alltid automatisk. Frøya kommune bør etterstrebe at dette bringes opp, og at de 

næringer som utgjør en stor del av vår næringspark kan i fremtiden vise til at de tar fiskehelse og 

velferd på alvor. Dette er et arbeide som potensielt kan fremmes i samarbeid med nabokommuner 

eller opp mot fylkeskommunen som lokalitetsbehandler, samt fremmes gjennom lokale 

planprosesser. 

I revideringen av kommuneplanens arealdel ble det hentet informasjon fra Fiskarlaget, slik at 

områder som anses som viktige for de har blitt avsatt til fiskeri, mens de resterende sjøarealene i 

hovedsak har flerbruksformål med åpning for havbruk. 

Videre finnes det et uløst problempunkt rundt Forsvarets skyte- og øvelsesfelt i Frohavet. Det kom 

inn flere innspill fra havbruksnæringen om at det var ønskelig å kunne etablere faste anlegg innenfor 

det området som er avsatt til skyte- og øvingsfelt i Frohavet. Forsvarsbygg svarte med en innsigelse, 

men kommunestyret i Frøya kommune vedtok å fjerne hensynssonen for skyte- og øvelsesfeltet 

uansett. Den påfølgende meklingen fikk ikke løst situasjonen, og saken er nå til behandling hos 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Fiskeridirektoratet kommenterte i sitt innspill at sjøområdene i kommunen vil bli godt ivaretatt 

gjennom den reviderte arealplanen, men at det anbefales å se på planer for næring, energi- og klima, 

vann og avløp samt en tiltaksplan for plast og marin forsøpling. 

Som grunnlaget for Frøyas fortsatte vekst, så er sjøområdene noe av de viktigste vi har. Et sunt og 

robust økosystem gagner hele kommunen, fra beboere til de store havbruksaktørene, og det er 

derfor viktig å påse at de fordeler som naturen har gitt oss ikke forsvinner. Reduksjon av utslipp og 

forsøpling, samt bærekraftig utnyttelse av de ressurser som finnes vil gi kommunen et stabilt 

grunnlag i mange år fremover. 

Landbruk  
Landbruket i Frøya kommune er, og har vært kombinasjonsbruk. I 2019 ble det registrert 44 

jordbruksbedrifter i kommunen, en nedgang fra 47 i 2018. Majoriteten av jordbrukerne har sauehold, 
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og det ble registrert 4010 sauer som var ett år eller eldre på Frøya i 2019. Sauene går på 

utmarksareal for beite gjennom hele året, både på Fast-Frøya og ute i skjærgården. 

Frøya har fortsatt noen bruk som driver med melk- og kjøttproduksjon. Det ble registrert 73 kyr totalt 

i 2019. 

I 2019 var det grove 7200 dekar jordbruksareal i drift, hvorav 3700 dekar ble rapportert inn som 

fulldyrka jord. Siden 2015 har totalt 86 dekar dyrka og dyrkbar mark blitt omdisponert til andre 

formål enn landbruk. 

Landbruksnæringen i Frøya kommune har ofte blitt oversett grunnet de store verdiene som skapes i 

havbruket. Likevel gjør de en uvurderlig innsats for Frøya, først og fremst ved å vedlikeholde 

kulturlandskapet og bidra i kampen mot gjengroing av øyene i kommunen. Videre bidrar de også til 

den nasjonale selvforsyningen av mat og råvarer, som igjen har fått et økt fokus etter mange år med 

nedbygging og nedprioritering av det norske landbruket. Det er derfor viktig å ta vare på de 

landbruksressursene vi har i form av dyrka- og dyrkbar mark, slik at grunnlaget for videre drift ikke 

går tapt. 

I den nye planperioden er det derfor viktig å sette et lys på vårt lokale landbruk, og skape planer og 

strategier som tar høyde for at Frøya fortsatt skal ha et levende landbruk, som opprettholder 

kulturlandskapet og Frøyas identitet. Det vurderes derfor å inkorporere en jordbruksplan inn i den 

strategiske næringsplanen, for å sikre jordbrukerne og deres arbeide for fremtiden. 

Mineralressurser  
I revidert plan for kommunens arealdel er det eksisterende masseuttaket ved Steinsvatnet blitt 

utvidet for å sikre at kommunen har lokal tilgang på masse, i tråd med Direktoratet for 

mineralforvaltnings innspill til forrige planstrategi. Det forventes at dette nye arealet vil bli 

regulert i løpet av planperioden, slik at videre drift er sikret for en stund videre. 

Utenom dette ene masseuttaket så prøver kommunen å bruke materialer fra prosjekter, slik at 

masse ikke går til spille. 

Videre har kommunen i revidert plan lagt til rette for at det kan etableres et massedeponi, for å 

mellomlagre masse som er tiltenkt andre prosjekter. Dette området må gjennom en 

reguleringsprosess før det kan tas i bruk, men vil samtidig gi kommunen et sted hvor 

overskuddsmasse kan deponeres. 

Strandsone  
I likhet med planstrategi for 2015 – 2019 så har administrasjonen oppfattet politiske signaler på at 

man ønsker en differensiering av forvaltning av strandsonen i kommunen. Dette er ønsket for å 

kunne gi folk mulighet til å bo, feriere og tilbringe tid ved sjøen gjennom tilrettelegging for hus, 

hytter og naust. Samtidig har det også kommet enkelte signaler om at en ønsker å ta vare på de deler 

av kysten som er ubebygd, for å sikre naturmangfoldet i kommunen. 

I 2019 ble det behandlet 36 dispensasjonssøknader fra Plan- og bygningsloven § 1-8. Til 

sammenligning ble det behandlet 42 dispensasjoner i 2018, og 21 dispensasjoner i 2017. Majoriteten 

av disse dispensasjonene omhandlet fritidsboliger, boliger, naust og flytebrygger. En del av disse kan 

forklares med at mange reguleringsplaner og utbyggingsområder i kommunen ikke hadde noen 
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eksplisitt byggegrense mot sjø, ettersom det kom en presisering i 2017-2018 som gjorde at mange 

planer og områder falt innenfor Pbl. § 1-8. 

I den reviderte arealplanen har det nå blitt lagt inn eksplisitt byggegrense mot sjø for de planer og 

områder som ble påvirket av Pbl. § 1-8.Dette, sammen med en kartlegging av strandsonen kan gi 

administrasjonen og den politiske ledelsen i Frøya kommune et godt grunnlag for å både ta vare på 

de deler av vår kyst som er ubebygd, samt tilby områder for utbygging til kommunens innbyggere. 

Næringsareal  
Frøya kommune har flere store næringsområder, samt mange mindre, fordelt utover hele 

kommunen. De tre største næringsområdene finnes på Nordskag, Nesset og 

Nordhammarvik/Melkstaden. Disse områdene har p.d.d ingen ledig kapasitet på allerede 

opparbeidede områder, men det finnes noe utvidelsespotensial for Nordhammarvik/Melkstaden. 

Nesset kan potensielt utvides noe, men dette vil innbefatte et stort arbeid for å tilrettelegge for 

industri. 

Utenom de allerede opparbeidede områdene finnes det et ferdig regulert område på Skarpneset og 

et par nylig avsatte områder på Tuvneset, Uttian og i Leirvika. Av disse er det kun Leirvika og 

Skarpneset som det ikke er allerede gjort avtaler om etablering. Begge disse områdene har igjen sine 

ulemper ved at strømningsforholdene ved Skarpneset kan være vanskelige, mens Leirvika ligger på 

slutten av en noe lang og smal vei. 

Det har vært signalisert fra politisk hold at en ønsker å tilrettelegge og konsentrere 

næringsutviklingen, både for de som er avhengige av tilgang til sjø, og de som ikke trenger tilgang til 

sjø. Det er derfor viktig for kommunen å revidere sin strategiske næringsplan, slik at en etterpå kan 

jobbe målbevisst for å sikre næringen de arealene de trenger, uten at dette skal gå unødvendig ut 

over både innbyggere og naturmangfold. 

Dispensasjoner  
I perioden frem mot revideringen av kommuneplanens arealdel, opplevde fortsatt Frøya kommune å 

ha et stort antall dispensasjoner. Likevel så har vi sett tegn på at antallet dispensasjoner har blitt noe 

redusert siden ny plan ble vedtatt. 

Den reviderte planen har sikret byggegrenser mot sjø i kommuneplanen, samt i de reguleringsplaner 

som manglet en eksplisitt byggegrense i plantegningene. 

I 2019 ble det behandlet 81 dispensasjoner, som gir et flatt snitt på 27 dispensasjoner per tertial. I 

2020 ble det behandlet 25 dispensasjoner i første tertial (tom. 30.04.2020). Ved å multiplisere dette 

antallet med tre, så får vi et estimat på 75 dispensasjoner behandlet i 2020. Likevel må det her 

påpekes at noen av de 25 dispensasjonene kom opprinnelig inn i 2019, og det er derfor stor 

usikkerhet rundt estimatet.  

Kommunereformen og interkommunalt samarbeid  
I forrige planperiode ble det ikke noen større endring for Frøya mtp. kommunereformen. Kommunen 

står fortsatt som en selvstendig enhet, og det ser ikke ut som noen sammenslåing vil komme opp 

med det første. 
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Mange av kommunens eldre interkommunale samarbeid har blitt avviklet over årene, og per dags 

dato er det kun et fåtall igjen. Det arbeides med en interkommunal ruspolitisk plan etter ønske fra 

politirådet og Hitra kommune. 

Administrasjonen ser også at samarbeid med Hitra på flere områder kan gi gode synergier i 

øyregionen, fra forvaltning til helsemessig arbeide, så lenge det er politisk enighet og utarbeides et 

felles grunnlag for slikt arbeide. 

Vurdering av kommuneplanens samfunns- og arealdel  
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 (samfunnsplanen) ble vedtatt juni 2015. Prosessen med 

rullering gikk over 1,5 år. I planprogrammet ble hovedutfordringene påpekt i teksten over 

omhandlet. Dette dannet grunnlag for fire satsningsområder;  

• Levekår og folkehelse  

• Natur, miljø og klima  

• Samfunn, næring og kultur  

• Organisasjonen Frøya kommune  

Planen var gjenstand for en omfattende medvirkning fra innbyggere, politikere, interessenter og 

sektormyndigheter gjennom visjonsprosess, høring, folkemøter, fremtidsverksted og gjestebud. Det 

var en uttalt intensjon gjennom hele planprosessen at planen skulle bli et anvendelig arbeidsverktøy 

for samfunnsutviklingen.  

I forrige planperiode ble det arbeidet med å implementere samfunnsplanen i resten av 

organisasjonen. Dette arbeidet vil fortsette inn i den nye planperioden, ettersom noen av de 

forespeilede planene for rullering baserer seg på den foregående samfunnsplanen. I tillegg går 

kommunens organisasjon gjennom noen restruktureringer i forskjellige sektorer. Dette, sammen 

med samfunnsplanens langsiktige horisont, gjør at det vurderes som unødvendig å rullere 

samfunnsplanen i inneværende politiske periode.  

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) ble vedtatt høsten 2019. Den reviderte planen har ryddet 

opp i en del uklarheter og mangler som fantes i den forrige planen, og er således et godt verktøy for 

videre forvaltning av kommunens areal. Likevel så skaper den enorme næringsmessige veksten 

problemer, ettersom det mange av de eksisterende næringsområdene ikke har plass til å ta i mot 

større nyetableringer. En tematisk vurdering av næringsområder kan derfor være på sin plass når den 

nye strategiske næringsplanen er ferdig utarbeidet i løpet av kommende periode.  

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

Frøya kommunes planhierarki  
I kommuneplanens samfunnsdel fra 2015 ble kommunens planhierarki oppdatert og fornyet til den 

versjon som vises her. 

 

Dette planhierarkiet har blitt brukt i samtlige nye planer som er blitt vedtatt i kommunen etter 2015, 

og vil fortsatt være det gjeldende hierarkiet i inneværende planperiode. 

Foreslått rullering  
På bakgrunn av kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde forslås følgende rullering i inneværende 

valgperiode:  

Planer etter Plan- og bygningsloven  
Dette er planprosesser som gjennomføres etter lovkravene i Plan- og bygningsloven. Dette omfatter 

planer i nivå 1 og 2 i planhierarkiet. 
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Temaplaner  
Dette omfatter planer som ligger i nivå 3 i kommunens planhierarki. Disse omfatter konkretiseringer 
gjennom mål og tiltak for spesifikke områder. Man har her valgt å ikke inkludere reguleringsplaner. 
Dette fordi reguleringsplaner ofte initieres av private aktører.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

24 

Samlet oversikt – forslag til rullerte planer i perioden 2020-2024  
Denne oversikten inkluderer ikke planer som er under utarbeidelse. Planer som er lagt inn som kun 

«vurderes rullert» er ikke garantert rullert inneværende planperioden, men rulleres ved behov. 

 

Temaplanene er ikke omfattet av prosesskrav til planarbeid fra Plan- og bygningsloven. Dette vil si at 
man ikke har krav om høringer, medvirkningsprosesser eller politisk vedtak av plan. Det er allikevel et 
ønske at man hvor dette er naturlig innenfor temaet, innbyr til medvirkning. I tillegg ønskes at 
planene fremmes politisk som orienteringssaker. Dette for å gi politisk nivå innsikt i og holde de 
oppdatert i det administrative arbeidet som gjøres. 
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Prosess: 

Vedtak om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi ble fattet i sak 98/20 i Formannskapet. 

Dokumentet er utarbeidet av Virksomhet for forvaltning i Frøya kommune. Planstrategien er i tillegg 

presentert for rådsteam, lederforum og planforum i kommunen. 

Invitasjon til innspill fra sektormyndigheter og nabokommuner ble sendt ut 16.04.20. 

Kommunen mottok innspill fra: 

• Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 

• Trøndelag fylkeskommune 

• Statens vegvesen 

• Fylkesmannen i Trøndelag 

• Kystverket Midt-Norge 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

• Fiskeridirektoratet 

• Norges vassdrags- og energidirektorat 

• Mattilsynet 

• Hitra kommune 

Disse innspillene er innarbeidet i planstrategien. 

 

Kilder: 

• SSB 

• Nasjonale befolkningsframskrivinger, SSB 2020 

• Kommuneplanens samfunnsdel 

• Trøndelag i tall 2019, 2018 og 2017 

• Oversikt folkehelse, Frøya kommune 2015 

• Nøkkeltallsanalyse 2020 og 2019, KOSTRA-rapporteringer. 

• Ungdata 2015. 
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Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Formannskapet 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

GNR 20 BNR 14 - DISPENSASJON - RIVING, UTFYLLING, DELING, OPPFØRING 

AV NYTT BYGG - RABBEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra dele- og byggeforbudet jf. 

Kommunedelplanens LNF-formål, Kommunedelplanens kombinasjonsformål i 

sjø (FNAFF) og dele- og byggeforbudet jf. pbl. § 1-8 for fradeling av eiendom, 

utfylling i sjø og oppføring av tiltak på eiendommene gnr. 20, bnr. 4 og 14 som 

omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vedtaket begrunnes med 

at lovens formålsbestemmelse (1-1) og bestemmelsen det søkes dispensasjon fra 

blir vesentlig tilsidesatt. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om tillatelse til tiltak 

2. Opplysninger om tiltakets ytre rammer 

3. B-1 Dispensasjonssøknad 

4. B-2 Skjema for dispensasjon 

5. C-3 Merknad nabovarsel 

6. C-4 Merknad nabovarsel 

7. C-5 Kommentar nabovarsel 

8. D1-3 og E1-5 Hovedprosjekt 

9. F-1 Vurdering av hensynssone 

10. Q-1 Følgebrev 

11. Q-2 Referat forhåndskonferanse  

12. Uttalelse Kystverket 

13. Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag 

14. Uttalelse Trøndelag fylkeskommune 

 



Saksopplysninger: 

Saken gjelder både dispensasjon i byggesak og dispensasjon i fradelingssak, henholdsvis sak 36/20 

(18.02.2020) og 187/19 (03.02.2019), behandlet i FSK. Klage på vedtakene har vært til 

behandling i FSK 30.04.2020, sak 123/20. FSK vedtok i dette møte å ta klagen til følge, og sendte 

dispensasjonssakene tilbake til administrasjonen for ny behandling. 

Saken er etter klagebehandlingen sendt på høring hos sektormyndigheter, og dispensasjonene for 

byggesak og fradeling behandles heretter i en og samme sak. 

KI Eiendommer AS søker om fradeling av eiendom, oppføring av tiltak og utfylling i sjø i områder 

som er avsatt til LNF og FFNF på Rabben, Sistranda. Utfyllingen i sjø omfatter et areal på ca. 

1301 m2. Videre søkes det om dispensasjon for planering av område, anlegging av parkeringsplass 

og oppføring av nytt bygg tilknyttet eksisterende lagerbygning, i henhold til søknad og 

situasjonsplan. 

Parsellen som ønskes fradelt har et areal på 1023,5 m2 og er i kommunedelplanen for Sistranda 

(KDP) avsatt til LNF-formål. Arealet ligger også i strandsonen og omfattes derfor av bygge- og 

deleforbudet langs sjø- og vassdrag jfr. plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8.  

Eiendommen som ønskes fradelt skal slås sammen med gnr. 20, bnr. 14 og utbygges i 

sammenheng med den aktiviteten som er der i dag, trelast/byggvare.  

Det søkes i denne sammenhengen derfor dispensasjon fra LNF og FFNF-formålet i KDP og pbl. § 

1-8. 

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. 

Det er følgende merknader til saken: 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Fylkesmannen i 
Trøndelag 

08.06.20 Landbruk 
Gnr. 20 bnr. 4 er i KDP avsatt til LNFR- 
formål, samt at det angjeldende arealet er 
innenfor dele- og byggeforbudet i 
strandsonen. Omsøkte tiltak vil innebære at 
nesten 1 dekar fulldyrka jord varig blir tatt ut 
av produksjon. 
Fylkesmannen viser til at jordvernet er sterkt 
innskjerpet, jf. Nasjonal jordvernstrategi, 
enstemmig vedtatt av Stortinget i 2015. I 
2017 ble også forholdet til det styrkede 
jordvernet klargjort i 
dispensasjonsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven, i form av at jordvernet 
entydig ble tatt inn i lovteksten i §19-2 som 
ett av de forholdene det særlig skal legges 
vekt på. 
Ut fra regionale og nasjonale 
jordverninteresser vil vi være tydelig på at en 
eventuell fradeling som her omsøkt, klart 
bryter med de plangrep som er lagt på Frøya. 
Og selv om ca. 1 dekar isolert sett ikke er 
mye, så er det uheldig med bit for bit 
omdisponering av dyrka jord. I sum utgjør 
dette mye pr år. 

Tas til etterretning.  



Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen er 
enig med kommunedirektøren i at omsøkte 
tiltak er av et så stort omfang at det ikke 
anses forsvarlig å gi dispensasjon, men at 
slikt tiltak bør tilrettelegges gjennom en 
reguleringsplan, jf. KDP pkt. 4.12. Dette 
underbygges av at en sak som gjelder et 
tiltak av en slik størrelse ikke kan sies å være 
tilstrekkelig opplyst jf. forvaltningsloven § 17, 
og sektormyndighetene vil følgelig ikke ha 
mulighet til å se hvilke konsekvenser tiltaket 
vil kunne generere. 
Fylkesmannen vil på denne bakgrunn 
fraråde at det blir gitt dispensasjon som her 
omsøkt. Vi ber om å bli holdt orientert om 
et eventuelt positivt vedtak. 
Klima og miljø 
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil 
ivaretakelse av klima, naturmangfold, 
landskap og friluftsinteresser være sentrale 
tema i arealforvaltningen. Problematikk 
knyttet til forurensning i form av støv, støy 
og forurensning i grunnen er også viktig for 
Fylkesmannen som miljømyndighet. 
Umiddelbart ser vi at tiltaket kan komme i 
berøring med friluftslivsinteresser, 
naturmangfold og landskap. Også når det 
gjelder ivaretakelse av klima og problematikk 
rundt støv, støy og forurensning i grunnen er 
tiltaket så stort at det ikke er mulig å ta 
stilling til når temaene ikke er beskrevet slik 
de ville blitt i en reguleringsplan. Statlige 
planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen er 
også relevant i denne saken. 
Vi støtter kommunedirektørens vurdering 
om at tiltaket er av så stort omfang at det 
ikke kan behandles som dispensasjon. 
Fylkesmannen fraråder at det blir gitt 
dispensasjon til tiltaket, og vil vurdere å 
påklage et eventuelt positivt vedtak. 
Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen kan ikke se at 
dispensasjonssøknaden inneholder en 
vurdering av samfunnssikkerheten i området. 
Fylkesmannen viser til det som er nevnt 
under Landbruk, og Klima og miljø. I forhold 
til samfunnssikkerhet er ikke saken godt nok 
opplyst (jf. forvaltningsloven § 17) og vi har 
derfor ikke mulighet til å se hvilke 
konsekvenser tiltaket kan få. 
Fylkesmannen kan ikke se at det er gjort en 
vurdering av grunnforhold i området. Vi 
påpeker at kommuneplanens arealdel for 
Frøya har en bestemmelse § 11.1.6, som sier 
at i områder som med sikkerhet ikke ligger 



på fjell, kreves geoteknisk vurdering. Videre 
går det frem at dette er spesielt viktig ved 
tiltak som medfører utfylling i strandsone og 
på sjøbunn. 
Uten en vurdering av grunnforholdene i 
området er usikkert om tiltaket i det hele 
tatt er i tråd med plan- og bygningsloven § 
28-1, som sier at grunn bare kan bebygges, 
eller eiendom opprettes eller endres, 
dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold. Det samme gjelder for 
grunn som utsettes for fare eller vesentlig 
ulempe som følge av tiltak. 
Bestemmelse § 1.13 til kommunedelplan for 
Sistranda sikrer i tillegg grunnundersøkelser 
ved regulering av ny bebyggelse. 
Fylkesmannen påpeker at 
samfunnssikkerheten i området derfor vil bli 
bedre ivaretatt ved en regulering. 
Fylkesmannen fraråder med bakgrunn i det 
ovenfornevnte at det gis dispensasjon til 
omsøkte tiltak, og vil vurdere å påklage et 
eventuelt positivt vedtak. 

Trøndelag 
fylkeskommune 

29.05.20 Ingen merknader. Tatt til orientering.  

Kystverket – 
Midt-Norge 

16.05.20 Tilrår at kommunen gir de nødvendige 
dispensasjoner for eventuell gjennomføring 
av omsøkte tiltak i tilknytting til saken. 

Tatt til orientering. 

NVE - Har ikke kommet med uttalelse. - 

Sigrunn K. Sæther 
og Cathrine Søter 
Klevjer 

11.07.19 Tiltaket innebærer en massiv utfylling i 
strandsonen. Nabovarselet angir ikke areal 
på planlagt utfylling, men anslås å være ca 
800 m2 ut over eksiterende utfylling. 
Nabovarselet beskriver at det «skal søkes om 
dispensasjon fra arealplaner for utfylling 
innsjø og bygging i LNFR område» og videre 
at dette skal «hensyntaes i prosessen med 
byggesøknad». Kort tidsfrist har ikke gitt oss 
anledning til å vurdere hva dette innebærer 
ift gjeldende arealplan. For oss som naboer 
synes dette som en stor inngripen i 
strandsonen, og vil innebære at hele 
området, inkludert vår eiendom, vil fremstå 
som et industriområde. Tiltaket innebære en 
maksimal utnyttelse av tomten, der en 
beskriver en utfylling med kant med 
fyllingsfot 1 meter fra tomtegrense. Som eier 
av nabotomt anser vi ikke å være rimelig 
avstand til tomtegrense. Videre angir tiltaket 
oppføring av et nytt tilbygg over to etasjer 
med en høyde på 10 meter. Med et areal på 
18 x 22 meter vil dette fremstå som et 
dominerende bygg ift eksisterende 
bygningsmasse både på angjeldende tomt og 
spesielt i forhold til mindre naust i 

Kommunedirektøren tar 
naboens merknader til 
etteretning, og er enig i at 
omsøkt tiltak vil påvirke 
området som må anses 
som et rekreasjonsområde 
negativt. Det tilrådes at 
det ikke gis dispensasjon.  



strandlinja. Den massive bygningen vil også 
hemme dagens utsikt over sjøen, spesielt 
gjelder dette hus oppført på gnr 20 bnr 9. 
Bygget vil fremstå som dominerende med en 
høyde på 10 meter og en utfylling på ca 2 
meter. Det er rimelig å anta at tiltaket vil 
påvirke verdien av vår eiendom negativt. 
Strandsonen anses som rekreasjonsområde. 
Bygging i strandsonen vil påvirke muligheten 
til benytte dette området til rekreasjon. Vi 
stiller også spørsmål om nødvendigheten av 
å bygge et så massivt næringsbygg i 
strandsonen. 

THM Invest AS 30.07.19 Har merknader til eksisterende bygg som 
ligger ved vei. Mener det bør ordnes en 
bedre løsning. 

Dette bygget er ikke en 
del av søknaden, og 
kommunen kan ikke ta 
stilling til dette i denne 
behandlingen.  

 

Søkers begrunnelse:  

En dispensasjon fra kommunedelplanens arealformål gjør det mulig å utnytte tomten på en god 

måte, samt utvikle området i positiv retning innen forretning, som igjen vil bidra positivt til 

Sistranda sentrum. Etter vår vurdering vil heller ikke tiltakets plassering forringe andre parter på 

noen måte, og fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel 

Forkortelser og definisjoner: 

PBL – Plan- og bygningsloven  

KPA – Kommuneplanens arealdel  

KDP – Kommunedelplan LNF – Landbruk- natur og friluftsområde  

FFNF – kombinert formål i sjø – ferdsel, fiske, natur og friluftsliv 

FSK - Formannskapet 

Rettslig utgangspunkt: 

Kommunedelplanen for Sistranda (KDP) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i 

kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som 

ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges 

til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.  

Plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1  

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner.  

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi 

grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.  

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. 

Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.  



Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser 

og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og 

samfunn skal beskrives.  

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 

byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av 

omgivelsene. 

LNF-formålet i KDP 

Arealformålet LNF-(R) omfatter areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 

5 bokstav a. Av Miljøverndepartementets lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov 

av 1. juli 2009 følger det at slik arealformål skal brukes for områder i kommunen som skal nyttes 

eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller områder 

som skal bli liggende som naturområder, herunder naturområder med spesiell betydning for 

friluftslivet. Slike arealer skal i det vesentlige være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til 

landbruk og reindrift og for bruk av området til friluftsliv.  

Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- 

og friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 

landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og 

grøntstruktur skal unngås. Det tillattes ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og 

fritidsinteresse eller som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn 

interesse. 

PBL. § 1-8 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd 

enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann. 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak 

og terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens 

interesser, samt å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av 

formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet 

og medvirkning. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas 

hensyn til barn og unges oppvekstmiljø samt estetisk utforming av omgivelsene. 

FFNF  

I FFNF-området langs sjøen og langs vassdrag og i sjø skal det tas særlig hensyn ferdsel, fiske, 

natur og friluftsliv. Søknadspliktige tiltak i henhold til PBL og som innebærer arealbruksendringer 

i områder avsatt til ferdsel, fiske, natur og friluftsliv (FFNF), kan ikke finne sted før området 

inngår i reguleringsplan.  

Hovedhensynet bak bestemmelsen er å ivareta og sikre allmenhetens tilgang til områder av natur- 

og friluftsinteresser og hindre at områder som blir brukt til ferdsel og fiske blir bebygd.  



 

Vurdering av naturmangfoldloven:  

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7).  

Det er registrert flere arter på rødlista i området (lomvi (kritisk truet), brushane (sterkt truet), 

storspove (sårbar), sjøorre (sårbar) og hettemåke (sårbar)). Tiltaket innebærer utfylling i sjø og 

oppføring av næringsbygg på det som i dag er registeret som fulldyrka jord. Ingen av de registrerte 

artene på rødlista i nærområdet har slike områder som de viktigste leveområdene. Plasseringen av 

tiltaket er nært Sistranda sentrum og området er allerede relativt tett bebygget. Kommunen 

vurderer det derfor slik at tiltaket ikke vil påvirke arter på rødlista i vesentlig grad.  

Området utenfor Sistranda er registrert som lokalt viktig gytefelt (stedsnavn: Erviksva). Utfylling i 

sjø kan føre til økt turbiditet i sjøen som kan påvirke vannkvaliteten i nærområdet. Dette vil 

medføre en midlertidig påvirkning under konstruksjonsfasen og kan føre til lokal påvirkning. Med 

bakgrunn i at påvirkningen av utfyllingen forventes å være temporær og lokal, vurderer kommunen 

det slik at gytefeltet ikke vil påvirkes negativt i vesentlig grad.  

Utover dette berører tiltaket ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true 

verken arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint 

beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er 

vurdert. 

Kommunedirektørens vurdering:  

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til 

bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene med å innvilge dispensasjonen være klart større enn ulempene, etter en samlet 

vurdering. 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold.  

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 



Tiltaket vil medføre at områder som er registrert som fulldyrkajord i AR5 blir nedbygd, dette 

finner kommunedirektøren veldig uheldig. 

Nasjonalt er det sterkt fokus på å hindre nedbygging og oppstykking av jord som er av en slik 

kvalitet at den kan nyttiggjøres, eller at den kan nyttiggjøres ved opparbeidelse. Sammenlignet med 

andre landsdeler kommer Trøndelag uheldig ut når det gjelder å klare å holde dyrkamarka i hevd. 

Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- 

og friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 

landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og 

grøntstruktur skal unngås. Det tillates ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og 

fritidsinteresse eller som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn 

interesse. 

Kommunedirektøren viser til De statlige planretningslinjene for differensiert strandsoneforvaltning, 

hvor Frøya kommune er vurdert til å være en kommune under stort utbyggingspress. I 

Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk, påpekes det at bygge-forbudet 

skal håndheves strengt. Utbygging skal skje etter en bevisst og langsiktig planlegging og ikke på 

grunnlag av enkeltvedtak. Gjennom kommuneplanen er det åpnet for en differensiert 

strandsoneforvaltning, hvor man skal samlokalisere inngrepene i strandsonen, jamfør § 3.9 i 

kommuneplanens bestemmelser og planprogram. Dette er en strategi Frøya kommune har 

forpliktet seg til å følge. Ved dispensasjonsvurderingen skal det legges særlig vekt på statlige og 

regionale rammer og mål, jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd første setning. Terskelen for å gi dispensasjon 

skal derfor være særlig høy. 

Det vises til høringsuttalelser fra Fylkesmannen i Trøndelag som fraråder dispensasjon i denne 

saken. 

Området er av kommunen sett på som et område som innehar gode kvaliteter innenfor natur- og 

friluftsliv, og blir sett på som et viktig rekreasjonsområde sammen med resten av strandsonen på 

Sistranda. En nedbygging av strandsonen uten en tilstrekkelig utredning gjennom plan kan kunne 

medfølge uheldige konsekvenser. Søker har i søknaden ikke tatt stilling til f.eks samfunnsikkerhet 

eller en reell vurdering av hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra. I og med at 

området ligger avsatt til LNF-område og innenfor 100-metersbeltet mot sjø, så har dette området 

et spesielt vern. En utbygging som omsøkt vil helt klart føre til vesentlig tilsidesettelse av hensynet 

bak bygge- og deleforbudet jfr. § 1-8, dele- og byggeforbudet jf. KDP og lovens 

formålsbestemmelse. Det vil i denne saken ikke være noe annet allternariv enn å gi avslag på 

søknad om dispensasjon, som omsøkt. 

Lovens formålsbestemmelse sier at planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 

medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige 

løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.  

Det er på bakgrunn av dette at kommunedirektøren derfor fraråder dispensasjon for fradeling, og 

utbygging som omsøkt. 

Kommunens arealreserver skal forvaltes etter overordnet plan, med tanke på bærekraft og 

langsiktig planlegging. Det er derfor uheldig dersom slike inngrep som det er omsøkt her, gis 

tillatelse ved å innvilge dispensasjon. Kommunen anbefaler søker/utbygger om å kontakte 

planmyndigheten for se på muligheten til å regulere området. På bakgrunn av det overnevnte er det 

helt klart for kommunedirektøren at tiltaket vil medføre at en dispensasjonen vil vesentlig 

tilsidesette hensynet bak lovens formålsbestemmelse, § 1-1 og de bestemmelser som det søkes 

dispensasjon fra. 



Kommunedirektøren er på generelt grunnlag positiv til at aktører ønsker å utvide, dette 

skaper en positiv utvikling i kommunen. Det er derimot ønskelig at en slik utvikling og 

utbygging skjer gjennom planprosess, og ikke gjennom dispensasjon. 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset og § 19-2 annet ledd inneholder to vilkår 

som begge må være oppfylt: 

1) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse 

må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

2) I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

Ettersom vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative vil det her ikke være nødvendig å vurdere om 

fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, da konklusjonen er at dispensasjon 

innebærer en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak lovens formålsbestemmelse og 

bestemmelsene det søkes dispensasjon fra. 

Øvrige momenter som måtte fremgå i saken og som ikke er omtalt. 

 

Konklusjon: 

 

Ut fra saksopplysningene og innspill fra fylkesmannen fraråder kommunedirektøren at det gis 

dispensasjon i denne saken. Vilkårene for å gi dispensasjon anses ikke oppfylt. Det er også varslet 

mulig påklaging av sektormyndigheter ved positivt utfall.  

Kommunedirektøren anbefaler videre at tiltaket tilrettelegges gjennom en reguleringsplan. 

 

 

 



Fra: Monica Moum [monica.moum@norgeshus.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 05.09.2019 08:37:30 

Emne: Søknad om fradeling/sammenslåing - 20/4 og 14 Nordfrøyvegen 330 

Vedlegg: image001.jpg; image002.jpg; C-6 Kvittering for nabovarsel - fradeling.pdf; C-7 5155-

opplysninger-gitt-i-nabovarsel - signert.pdf; C-8 Uttalelse til nabovarsel - Fradeling av eiendom 

og riving av tomt - Gnr. 20 bnr. 4 - Nordfrøyveien 330 - Frøya kommune.pdf; C-9 Innsiglese 

nabovarsel for eiendom 5014-20_4.pdf; C-10 Kommentar til nabovarsel fradeling.pdf; D-3 ARK-

2-0-03 Tomtekart.pdf; J-1 rekvisisjon-av-oppmaaling-og-matrforing-for-saker-etter-ml-bokmaal - 

signert.pdf; 5153-soknad-om-tillatelse-til-tiltak-uten-ansvarsrett_2019 - signert.pdf; B-2 Skjema 

for dispensasjon - signert.pdf 

Hei, 
 
Vedlagt ligger dokumenter for søknad om fradeling og sammenslåing av eiendommen 20/4 og 14 i Frøya 
kommune.  
 
Samtidig sendes søknad om tiltak på samme eiendom. Se egen e-post. 
 
Vi håper på positiv tilbakemelding. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
NORGESHUS AS 
Monica Moum 
Master i arkitektur 
 
Tlf.: 488 85 821 – E-post: monica.moum@norgeshus.no 

 
 

 

 
 
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus 
Sentralbord: 815 73 500 

www.norgeshus.no 

 
 

 
 
 



Det varsles herved om

Opplysninger gitt i nabovarsel   sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3

Eiendommens adresse

Eier/fester

Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaverSted

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Seksjonsnr.Festenr.Bnr.

Side 1 av 1

AnleggNybygg Endring av fasade

Skilt/reklame

Annet

Postnr. Poststed

Riving

Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Innhegning mot veg Bruksendring

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet
Ikke

relevantBeskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til

B

D

E

Q

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Kommune

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Påbygg/tilbygg 

Antennesystem

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Navn

Postnr. Poststed

Postadresse

E-post

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- og bygningsloven
med forskrifter Arealplaner VeglovenKommunale vedtekter

Vedlegg nr.
B –

Foretak/tiltakshaver

Vedlegg nr.
Q –

Merknader sendes til

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel. 

Vedlegg nr.
C –

Arealdisponering

Navn på plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Sett kryss for gjeldende plan

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Blankett 5155 Bokmål    © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.07.2015

—

—

—

—

Nullstill7

20 4 Nordfrøyveien 330 7260 Sistranda

KI Eiendommer AS FRØYA

2

Kommunedelplan for Sistranda (PlanID 1620201508)

Fradeling av eiendommen 20/4 til to deler A og B. Del B (ca. 1 mål) sammenslås med 20/14 som vist i tomtekart. Nytt areal
på 20/14 (inkludert areal for utfylling i sjø) er ca. 6,4 mål.
Eksisterende naust rives.

Norgeshus AS

Monica Moum monica.moum@norgeshus.no 48885821

Norgeshus AS PB 161

7223 Melhus monica.moum@norgeshus.no

2
3

Melhus 08.08.19

MONICA MOUM

I anledning saken søkes det dispensasjon om fradeling i LNFR-område.



  
 

Vedlegg B-1 

 
Frøya kommune 
Byggesak 
Postboks 152 
7261 Sistranda  
 
 
 
 
 
Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato: 
  19-0302/MMO 12.08.19 

 

 
Dispensasjonssøknad –  
Gnr. 20/Bnr. 14 og 4 – Nordfrøyveien 317, Sistranda.   
 
Vi søker herved dispensasjon fra to forhold tilknyttet hhv. Vegloven og Arealplan.     

 

Vegloven §29 

Tiltaket plasseres ved fv714. Minste avstand fra bygget til vegens midtlinje er under 50 m, og 

overskrider derfor krav til avstand fra fylkesveg i Vegloven. Det søkes dermed om dispensasjon fra 

byggegrense mot veg.  

 

Det er sendt søknad til Statens Vegvesen på dette forholdet, og det er følgelig gitt tillatelse (vedlegg I-

1) til plassering hvor minste avstand fra bygning til vegens midtlinje er minst 34 m.  

 

Planlagt plassering av tiltaket er valgt for å oppnå en naturlig forlengelse av eks. bebyggelse og er med 

på å frigjøre mest mulig plass sørvest for bygningen. Dette er areal som vil bli brukt til blant annet 

parkering og snuareal for brukere. Bygningen følger omliggende bebyggelse som også ligger innenfor 

50 m fra vegens midtlinje. 

 

Eksisterende avkjørsel fra Fv714 benyttes videre, og tiltaket antas å ikke føre til utvidet bruk av 

avkjørsel da eksisterende butikkvirksomhet flyttes til nytt tilbygg.  

 

Arealplan 

I Kommunedelplan for Sistranda (sist revidert 28.09.2018) er eiendommen 20/14 avsatt til 

Sentrumsformål, 20/4 til LNFR og område for ny utfylling i sjø befinner seg i FFNF. Se kartutsnitt på 

situasjonsplan (vedlegg D-1). Det planlagte tiltaket vil brukes til varehandel og kontorer, og bruken vil 

dermed være i strid med arealformålet LNFR og FFNF i kommunedelplanen.  

 



  
 

Vedlegg B-1 

På bakgrunn av eksisterende bygningsmasse på tomten, er det bestemmelsene for Sentrumsformål 

som er lagt til grunn for utforming av tiltaket. Dette tilsier en %-BRA på 200%, samt maksimal tillatt 

gesimshøyde på 13 m og mønehøyde på 16 m.  

 

En dispensasjon fra kommunedelplanens arealformål gjør det mulig å utnytte tomten på en god måte, 

samt utvikle området i positiv retning innen forretning, som igjen vil bidra positivt til Sistranda 

sentrum. Etter vår vurdering vil heller ikke tiltakets plassering forringe andre parter på noen måte, og 

fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene. 

 

Skulle det være ønske om ytterligere opplysninger/dokumentasjon, ta kontakt med undertegnede.  

 

Vi håper dette går i orden.   

 
 
Vennlig hilsen  
NORGESHUS AS 

 
Monica Moum  

Master i arkitektur  
 
  
Mobil:  
E-post: 
Adresse:   
Internett: 

48 88 58 21 
monica.moum@norgeshus.no 
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus 
www.norgeshus.no  

 





12.8.19



From: Cathrine

To: Monica Moum

Cc: Sigrun;postmottak@froya.kommune.no

Subject: Innsigelse til nabovarsel ifbm tiltak på eiendommen gnr 20 bnr 14

Date: torsdag 11. juli 2019 21.36.58

Innsigelse til nabovarsel for tiltak på eiendom 5014-20/14

Viser til mottatt nabovarsel ifm eiendom gårdsbruk 20, bruksnr 14 med tiltakshaver Norgeshus v/ Monica
Moum, datert 27.06.2019. Denne innsigelsen kommer fra Cathrine S. Klevjer og Sigrun Sæther, som eiere av
naboeiendom med gårdsnr 20, bruksnr 11.

Tiltaket beskriver nytt tilbygg til eksisterende lagerbygg på det som beskrives somen sammenslåing av tomt
20/114 og 20/4.

Som eiere av nabotomten har vi følgende innsigelser;

Tiltaket innebærer en massiv utfylling i strandsonen. Nabovarselet angir ikke areal på planlagt utfylling, men
anslås å være ca 800 m2 ut over eksiterende utfylling. Nabovarselet beskriver at det «skal søkes om
dispensasjon fra arealplaner for utfylling innsjø og bygging i LNFR område» og videre at dette skal «hensyntaes
i prosessen med byggesøknad». Kort tidsfrist har ikke gitt oss anledning til å vurdere hva dette innebærer ift
gjeldende arealplan. For oss som naboer synes dette som en stor inngripen i strandsonen, og vil innebære athele
området, inkludert vår eiendom, vil fremstå som et industriområde.

Tiltaket innebære en maksimal utnyttelse av tomten, der en beskriver en utfylling med kant med fyllingsfot 1
meter fra tomtegrense. Som eier av nabotomt anser vi ikke å være rimelig avstand til tomtegrense.

Videre angir tiltaket oppføring av et nytt tilbygg over to etasjer med en høyde på 10 meter. Med et areal på 18 x
22 meter vil dette fremstå som et dominerende bygg ift eksisterende bygningsmasse både på angjeldende tomt
og spesielt i forhold til mindre naust i strandlinja. Den massive bygningen vil også hemme dagensutsikt over
sjøen, spesielt gjelder dette hus oppført på gnr 20 bnr 9.

Bygget vil fremstå som dominerende med en høyde på 10 meter og en utfylling på ca 2 meter. Det er rimelig å
anta at tiltaket vil påvirke verdien av vår eiendom negativt.

Strandsonen anses som rekreasjonsområde. Bygging i strandsonen vil påvirke muligheten til benytte dette
området til rekreasjon.

Vi stiller også spørsmål om nødvendigheten av å bygge et så massivt næringsbygg i strandsonen.

Nabovarselet er sendt ut like før vår ferie startet. Vi har akkurat mottatt varselet og ser på dette som en relativt
stor endring i strandsonen nær vår eiendom. Vi ønsket i utgangspunktet å be om mer tid til å gi tilsvar, men når
vi prøvde å kontakte deres kontor fikk vi beskjed om at kontoret var stengt i uke 28, 29 og 30.

Bakgrunn for utsatt frist er at vi skal få anledning til en befaring på eiendommen i løpet av de nærmeste ukene.
Vi forbeholder oss retten til å begrunne innsigelsene nærmere etter at vi har vært på befaring på området.

Mvh
Sigrun K. Sæther og Cathrine Sæther Klevjer

Sendt fra min iPad



From: Hallgeir Ivan Bremnes

To: Monica Moum

Subject: SV: Nabovarsel / innsigelse

Date: tirsdag 30. juli 2019 15.27.05

Hei,

Jeg finner ikke at det er slik høyde du beskriver, da det er lavere i vår reguleringsplan for
eiendommen ved siden. Rabben brygger, (THM Invest as)
Med forbehold om riktig tolkning, det jeg finner av siste kommunedelplan 31/5.18.er (4,3)(4,7)
Gesimshøyde maks 10 meter og 13 meter for møne høyde. Målt fra gjennomsnitt planert
terreng.
Gjeldende for Siholmen – Rabben.

Tegninger oppgir gesimshøyde 9,7 meter, så den er innen for hvis jeg oppfatter dette riktig?

Innsigelse:

Angående lagerbygg ved vei, så er dette 2 gangs søkt dispensasjon, og nå er muligheten åpnet
for å ordne en bedre løsning som er mindre trafikkfarlig og unaturlig bygg/fremtoning.
Jfr. KP punkt 1.8

Hallgeir Bremnes
Arbeidende styreleder
Grunder
Mob: +47 90158802
Mail: hallgeir@bremnesgruppen.no
Web: www.bremnesgruppen.no

Notice of confidentiality. Disclaimer.
The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the addressee and it is
sent in the strictest confidence, and may contain legally privileged information. If you have
received this e-mail in error you must preserve its confidentiality, and immediately advise the
sender. Should you have received this communication in error, please note that making use of
this information, forwarding it, copying it, or in anyway disclosing its content to any other
person, is strictly prohibited. It is the sole responsibility of the addressee to scan this e-mail and
any attachments for computer viruses or other defects. The sender does not accept liability for
any loss or damage of any nature, however caused, which may result directly or indirectly from
this e-mail or any file attached.



Fra: Monica Moum <monica.moum@norgeshus.no>
Sendt: 30. juli 2019 14:12
Til:  Hallgeir Ivan Bremnes <hallgeir@bremnesgruppen.no>
Emne: SV: Nabovarsel

Hei,

Viser til spørsmål ang. nabovarsel.

Tomten ligger i område regulert for Sentrumsformål, der reguleringsplanen har en maksimal
gesims-/mønehøyde på hhv. 13m/16m fra gjennomsnittlig planert terreng.
Det planlagte tiltaket oppføres på samme kotehøyde som eksisterende lagerbygning. Tiltaket er
ikke en lagerbygning, men skal romme butikk og kontorer som vist i plantegninger. Status for
eksisterende lagerbygning ved veg er per dags dato at den blir stående.

Slik det opplyses om i nabovarselet, skal søkes om dispensasjon fra arealplaner og Vegloven.

Dersom du har innsigelser til nabovarselet, bes det om at disse oversendes snarest mulig.

Med vennlig hilsen

NORGESHUS AS
Monica Moum
Master i arkitektur

Tlf.: 488 85 821 – E-post: monica.moum@norgeshus.no

Per Bortens vei 3, 7223 Melhus
Sentralbord: 815 73 500
www.norgeshus.no

Fra: Hallgeir Ivan Bremnes <hallgeir@bremnesgruppen.no>
Sendt: søndag 7. juli 2019 19.11
Til:  Monica Moum <monica.moum@norgeshus.no>
Emne: Nabovarsel

Hei,

Mottatt nabovarsel frankert 02.07.2019.

Ser at Gesims høyde oppgis til 9,7 meter, er dette i tråd med gjeldende planer. Mener det er
maks 8 meter gesimshøyde, 9 meter mønehøyde?
Bygges det på samme nivå som eksisterende bygg?
Eksisterende lager/bygg ved hovedvei, sak det fjernes nå når det bygges nytt lager?
Dette er vel en dispensasjon på dette bygget?

Hilsen



Hallgeir Bremnes
THM invest AS

Mob: +47 90158802
Mail: hallgeir@bremnesgruppen.no
Web: www.bremnesgruppen.no

Notice of confidentiality. Disclaimer.
The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the addressee and it is
sent in the strictest confidence, and may contain legally privileged information. If you have
received this e-mail in error you must preserve its confidentiality, and immediately advise the
sender. Should you have received this communication in error, please note that making use of
this information, forwarding it, copying it, or in anyway disclosing its content to any other
person, is strictly prohibited. It is the sole responsibility of the addressee to scan this e-mail and
any attachments for computer viruses or other defects. The sender does not accept liability for
any loss or damage of any nature, however caused, which may result directly or indirectly from
this e-mail or any file attached.



  
 

Vedlegg C-5 

 
Frøya kommune 
Byggesak 
Postboks 152 
7261 Sistranda 
 
 
 
 
Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato: 
  19-0302/MMO 07.08.19 

 

 
Kommentar til nabovarsel -  
Gnr. 20/Bnr. 14 og 4 – Nordfrøyveien 317, Sistranda.     
 
Vedlagt søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til eksisterende lagerbygg/varehandel i 

Nordfrøyveien 317 på Sistranda.  

 

Tiltaket er nabovarslet pr. post. Nabovarselet ble utstedt 02.07.19, og nærliggende ferietid er 

hensynstatt med å vurdere innsigelser mottatt innen 5 uker fra utstedt nabovarsel. Det er mottatt to 

merknader. Merknadene er mottatt fra Sigrun K. Sæther og Cathrine Sæther Klevjer som eiere av 

eiendommen 20/11, samt Hallgeir Ivan Bremnes v/THM Invest AS som eier av eiendommen 19/125. 

Viser til vedlegg C-3 og C-4.  

 

Merknaden kommenterer utfylling i sjø. Det blir i merknaden ytret mening om at den planlagte 

fyllingen er massiv og at fyllingsfoten mot tomtegrense til eiendommen 20/11 ikke har tilstrekkelig 

avstand.  

Den planerte delen av fyllingen har et areal på omtrent 800 m2. Som en forlengelse av eksisterende 

fylling på eiendommen 20/14 anses ikke denne som mer massiv på noen måte. En utfylling vil heller 

bidra til en bedre utnyttelse av tomten og dermed god videreutvikling av sentrumsområdene på 

Sistranda. I forbindelse med utfyllingen, søkes det dispensasjon fra bygging i FFNF-område, se vedlegg 

B-1. Når det gjelder avstand fra tomtegrense til fyllingsfot er denne satt til 1 m, og anses som 

tilstrekkelig. Fyllingen vil i hovedsak heller ikke grense mot eiendommen 20/11, men mot sjø. Denne 

delen av merknaden besvares dermed ikke i større grad. 

 

Andre forhold som er kommentert er bygningens grunnflate og høyde. I henhold til bestemmelser er 

både tiltakets høyde og %-BRA innenfor dette med god margin. Det er også ytret bekymring om at 

tiltaket vil hemme dagens utsikt over sjøen fra boligen på 20/9. Minste avstand mellom denne 

bygningen og tiltaket er ca. 112 m, og ettersom boligen antas å ligge på kote +11, og tiltakets 

gesimshøyde ligger på kote +11,6 anser vi ikke at boligen i særlig grad forringes av tiltaket. 



  
 

Vedlegg C-5 

Eiendommen 20/9 er ikke listet opp på tiltakets naboliste, og det kan stilles spørsmål hvorvidt denne 

kommentaren skal vurderes i større grad.  

 

Det er også kommet inn merknad som gjelder eksisterende lagerbygning ved veg og avkjørsel. 

Bygningen er omsøkt og godkjent på et tidligere tidspunkt, og omfatter ikke denne byggesøknaden.  

 

Utover dette ønsker vi ikke å kommentere nabomerknaden ytterligere. 

 
 
Vennlig hilsen  
NORGESHUS AS 

 
Monica Moum  

Master i arkitektur  
  
Mobil:  
E-post: 
Adresse:   
Internett: 

48 88 58 21 
monica.moum@norgeshus.no 
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus 
www.norgeshus.no  

 
 



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Situasjonsplan

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

1 9-0302

ARK-2-0-01

TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3MM O 08.08. 1 9

7260

Nordfrøyveien 31 7

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m  ² 434,1 m  ²

788,3 m ²

20/1 4Frøya

MM

2766,4 m  ³

MÅLESTOKK:

1 : 500, 1 : 2000

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi . NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.

Akus k e .

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse n k p
i stue eller . Det kan beny n p
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav n , og det omfa
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de

Prosjektering iht TEK 17.
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VEDLEGG D1Tomtegrense

Byggegrense

Omriss bygg

Takflate

Rives

Innkjørsel

Utnyttelse
Samlet tomteareal 20/14 + 20/4 + utfylling: 6355,6 m 2

BRA ny bebyggelse: 788,3 m 2

BYA ny bebyggelse: 434,1 m 2

BRA eksisterende: ca. 1263 m 2

hvorav varehandel/lager: ukjent, antar ca. 1220 m 2

hvorav naust: ca. 43 m 2 (rives)
BYA eksisterende: ca. 1259 m 2

hvorav varehandel/lager: ca. 1100 + 113 m 2

hvorav naust: ca. 46 m 3 (rives)

Eksisterende parkering: 19 stk a 18 m 2 = 342 m 2

Ny parkering: 12 stk a 18 m 2 = 216 m 2

Totalt parkeringsareal: 558 m 2

Situasjon etter tiltak:
Totalt BRA (bebyggelse + parkering) = 2566,3 m 2 = 40% BRA
Totalt BYA (bebyggelse + parkering) = 2205 m 2 = 35% BYA

Parkering
Krav til 1,5 plasser pr. 100 m 2 BRA kontor/varehandel.
Tiltaket krever totalt 31 parkeringsplasser, hvorav 12 nye.

Sikring mot fall
Ved nivåforskjeller over 0,5 m med hardt underlag skal det sikres mot fall. Det må
sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller liknende slik at fallskader
forebygges.

N



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

B

Tilbygg Frøya Byggvare

Terrengsnitt

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

19-0302

ARK-2-0-02
TEGNING NR.:

2 m

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS,  PB 161, 7223 MELHUS,  TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:

A208.08.19
DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

7260

Nordfrøyveien 317

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

Sistranda

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

MÅLESTOKK:

1:200

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV
NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.
TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

20/14Frøya

MMO MM

399,5 + 388,8 m²

788,3 m² 434,1 m² 2766,4 m³

788,3 m²

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi  iht. NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u ørelse kan påvirke arealer i mindre
grad.

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse er at vannbåren varme dekker minimum behov for romoppvarming
i stue eller lsvarende rom. Det kan beny es annen oppvarming på
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav l vannbårent varmeba eri for ven lasjonen, og det omfa er
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De e kan fravike fra perspek ver i huskatalogen og
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de e gjelder

Prosjektering iht TEK 17.
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.
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VEDLEGG D2



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Tomtekart

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

1 9-030 2

ARK-2-0-03

TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3M M O 08. 08. 1 9

7260

Nordfrøyveien 31 7

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m  ² 434,1 m  ²

788,3 m  ²

20/1 4Frøya

M M

2766,4 m  ³

MÅLESTOKK:

1 : 1 000

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi . NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.

Akus k e .

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse n k p
i stue eller . Det kan beny n p
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav n , og det omfa
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de

Prosjektering iht TEK 17.
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Tomtekart1 :1 000

FRADELING
Eiendom 20/4 fradeles i to deler A og B.

SAMMENSLÅING
Del B av 20/4 er tenkt sammenslått med 20/14 og del for utfylling i sjø.
Ny eiendom 20/14 måler til sammen ca. 6356 m 2.

VEDLEGG D3

Fradeling 20/4

20/4

Nordfrøyveien 330



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Plan H01

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

1 9-030 2

ARK-2-1 -01

TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3M M O 08. 08. 1 9

7260

Nordfrøyveien 31 7

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m  ² 434,1 m  ²

788,3 m  ²

20/1 4Frøya

M M

2766,4 m  ³

MÅLESTOKK:

1 : 1 00

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi . NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.

Akus k e .

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse n k p
i stue eller . Det kan beny n p
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav n , og det omfa
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de

Prosjektering iht TEK 17.
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Lager
A: 7,5m 2

Sluse
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4 plasser
Personalrom
A: 16,1 m2
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A: 2,0m 2

Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

H011 :1 00

VEDLEGG E1

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven

og glassbransjens anbefalinger.



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Plan H02

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

1 9-030 2

ARK-2-1 -02

TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3M M O 08. 08. 1 9

7260

Nordfrøyveien 31 7

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m  ² 434,1 m  ²

788,3 m  ²

20/1 4Frøya

M M

2766,4 m  ³

MÅLESTOKK:

1 : 1 00

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi . NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.

Akus k e .

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse n k p
i stue eller . Det kan beny n p
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav n , og det omfa
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de

Prosjektering iht TEK 17.
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A: 94,5m 2

Opptil 15 plasser
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

H021 :1 00

VEDLEGG E2

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven

og glassbransjens anbefalinger.



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Snitt A

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

19-0302

ARK-2-2-01
TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS,  PB 161, 7223 MELHUS,  TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3MMO 08.08.19

7260

Nordfrøyveien 317

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m² 434,1 m²

788,3 m²

20/14Frøya

MM

2766,4 m³

MÅLESTOKK:

1:100

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV
NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.
TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi  iht. NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u ørelse kan påvirke arealer i mindre
grad.

Akus kk ltak må beregnes i detaljfase.

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse er at vannbåren varme dekker minimum behov for romoppvarming
i stue eller lsvarende rom. Det kan beny es annen oppvarming på
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav l vannbårent varmeba eri for ven lasjonen, og det omfa er
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De e kan fravike fra perspek ver i huskatalogen og
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de e gjelder

Prosjektering iht TEK 17.
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OK gulv H01

+2,10

Sandwichelement 200mm
U-verdi < 0,180 W/m2K

Yttervegg i inngangsparti:
148+48 mm Proff 34
U-verdi < 0,198 W/m2K

350mm EPS kl. 38
U-verdi < 0,110 W/m2K

300mm EPS kl. 38
U-verdi < 0,123 W/m2K

Kontorer Gang Utstilling

Kontorer tilknyttet butikk Butikk

Terreng i fall 1:50 i avstand
min. 3 m fra bygning

Terreng i fall 1:50 i avstand
min. 3 m fra bygning

Fall 1:40Fall 1:40
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Nedforing 850
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

Snitt A1:100

VEDLEGG E3

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven
og glassbransjens anbefalinger.

Avsatt høyde til takkonstruksjon, etasjeskiller m/nedforing
er ikke dimensjonert, kun antatt.



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Snitt B

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

1 9-030 2

ARK-2-2-02

TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3M M O 08. 08. 1 9

7260

Nordfrøyveien 31 7

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m  ² 434,1 m  ²

788,3 m  ²

20/1 4Frøya

M M

2766,4 m  ³

MÅLESTOKK:

1 : 1 00

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi . NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.

Akus k e .

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse n k p
i stue eller . Det kan beny n p
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav n , og det omfa
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de

Prosjektering iht TEK 17.
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Kasseområde

Terreng i fall 1:50 i
avstand min. 3 m fra

bygning

Fall 1:40

+3
Bygningsdeler under

kote +3 skal tåle
sjøvann

Snitt B1 :1 00

Avsatt høyde til takkonstruksjon, etasjeskiller m/nedforing
er ikke dimensjonert, kun antatt.

VEDLEGG E4

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven

og glassbransjens anbefalinger.



MERKNADER:

KI Eiendommer AS

Tilbygg Frøya Byggvare

Fasader

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

1 9-030 2

ARK-2-3-01

TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + H02:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

B

2 m

A3M M O 08. 08. 1 9

7260

Nordfrøyveien 31 7

Sistranda

399,5 + 388,8 m²

788,3 m  ² 434,1 m  ²

788,3 m  ²

20/1 4Frøya

M M

2766,4 m  ³

MÅLESTOKK:

1 : 200

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi . NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.

Akus k e .

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse n k p
i stue eller . Det kan beny n p
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav n , og det omfa
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de

Prosjektering iht TEK 17.

Tilknyttingsskap

Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

Fasade nordøst1 :200 Fasade nordvest1 :200

Fasade sørvest1 :200 Fasade sørøst1 :200

VEDLEGG E5

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven

og glassbransjens anbefalinger.
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Vedlegg F-1

Frøya kommune
Byggesak
Postboks 152
7261 Sistranda

Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato:
19-0302/MMO 07.08.19

Vurdering av hensynssone -
Gnr. 20/Bnr. 14 og 4 – Nordfrøyveien 317, Sistranda.

Vedlagt søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbyggi Nordfrøyveien på Frøya.

Slik det kommer fram av forhåndskonferansen (vedlegg Q-2) befinner deler av eiendommen seg i
hensynssone «stormflo».

Følgende står oppgitt i bestemmelsene i Kommunedelplan for Sistranda (PlanID 1620201508):

Bygningen inneholder kontorer og varehandel, og er dermed beregnet for personopphold.
Sikkerhetsklasse vurderes derfor til F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200år).

Det planlagte tiltaket oppføres med OK gulv H01 på kote +2,1 m, og alle bygningsdeler under kote +3
skal tåle sjøvann.

Risikoreduserende tiltak vil bli gjort ved prosjektering til søknad om igangsetting.

Skulle det være ønske om ytterligere opplysninger/dokumentasjon,ta kontakt med undertegnede.

Vennlig hilsen
NORGESHUS AS

Monica Moum
Master i arkitektur

Mobil:
E-post:
Adresse:
Internett:

48 88 58 21
monica.moum@norgeshus.no
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus
www.norgeshus.no
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Vedlegg Q-1 

 
Frøya kommune 
Byggesak 
Postboks 152 
7261 Sistranda  
 
 
 
 
Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato: 
Andrea Slungård  19-0302/MMO 12.08.19 

 

 
Følgebrev -  
Gnr. 20/Bnr. 14 og 4 – Nordfrøyveien 317, Sistranda.   
 
Vedlagt søknad om fradeling av eiendom 20/4 og søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg 
i Nordfrøyveien på Frøya. Tiltakshaver er KI Eiendommer AS. Tilbygget er tenkt oppført i to etasjer, og 
eksisterende bebyggelse på tomta beholdes, herunder lagerbygninger og butikklokale. Eksisterende 
naust på tomta skal rives. For nærmere beskrivelse av fradeling, se eget punkt i dette brevet. 
 
Tiltakets første etasje inneholder lokaler for varehandel med tilhørende støttefunksjoner som 
kontorer og toaletter. I andre etasje er det tenkt et utstillingslokale tilknyttet varehandelen, og resten 
av etasjen rommer kontorer og toaletter. Eksakt inndeling av kontorer i andre etasje er enda ukjent, 
og vil være avhengig av brukernes behov. Tiltaket er universelt utformet som arbeidsbygning.  
 
 
Området omfattes av følgende planer 
For eiendommen gjelder Kommunedelplan for Sistranda, PlanID 1620201508. Eiendommen har 
følgende arealformål: Sentrumsformål, BS1 (20/14), LNFR (20/4) og kombinert formål sjø og vassdrag, 
FFNF (utfylling). Deler av eiendommen befinner seg også i hensynssone «stormflo», se vedlegg F-1. 
 
 
Nabovarsel 
Tiltaket er nabovarslet pr. post. Merknadene er mottatt fra Sigrun K. Sæther og Cathrine Sæther 
Klevjer som eiere av eiendommen 20/11, samt Hallgeir Ivan Bremnes v/THM Invest AS som eier av 
eiendommen 19/125. Viser til vedlegg gruppe C. 
 
Det er sendt eget nabovarsel som angår fradeling/arealoverføring, og eventuelle merknader på dette 
ettersendes. 
 
 
Riving eksisterende bebyggelse 
Vi søker om riving av eksisterende naust på tomt 20/4. Bygningens BRA tilsvarer 43 m2, og avfallsplan 
for riving av bygningen er dermed ikke nødvendig. 
 
 
Søknad om dispensasjon 
Det søkes om dispensasjon fra Vegloven og Kommunedelplan for Sistranda. Tiltaket er i strid med 
Kommunedelplan for Sistranda og dens arealformål iht. tenkt bruk. Se eget vedlegg for 
dispensasjonssøknad. 
 
Tiltaket er også i strid med Vegloven da minste avstand fra senter veg av FV714 til bygningen er under 
50 m. Det er søkt og gitt tillatelse fra Vegvesenet om dispensasjon fra byggegrense mot veg. Se 
vedlegg. 
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Vedlegg Q-1 

 
Byggegrense mot sjø i plankart viser ikke situasjon etter ny fylling. Dersom ny grense videreføres av 
grense på eksisterende fylling antas det at tiltaket vil komme innenfor byggegrense mot sjø. 
 
 
Adkomst 
Eksisterende avkjørsel fra FV714 vil beholdes. Tiltakshaver antar ikke behov for utvidet bruk. Dette på 
bakgrunn av eksisterende og ny funksjon som er nokså lik. 
 
 
Andre myndigheter 
Det er sendt søknad om tillatelse til Arbeidstilsynet. Svar ettersendes når dette foreligger. 
 
Vegvesenet har gitt tillatelse til søknad om dispensasjon fra byggegrense mot veg. Se vedlegg I-1.  
 
I forhåndskonferansen ble det også oppgitt behov for tillatelse eller samtykke fra 
Kystverket/Trondheim Havn og forurensningsmyndighet angående utfylling i sjø. Det ble opplyst at 
dette skal tas videre av kommunen som en del av byggesaken.  
 
 
Andre forhold 
Krav til parkering er satt i kommuneplanens bestemmelser. For detaljhandel er kravet 1,5 bil pr. 100 
m2 BRA. Ved oppføring av det planlagte tiltaket vil samlet BRA være 2008 m2, og antall 
parkeringsplasser må være 31 stk.  
 
 
Sammenslåing av tomter 
Sammen med søknad om tiltak sendes det også søknad om fradeling av eiendommen 20/4 til to deler 
A (8,0 mål) og B (1,0 mål), hvorav del B øst for Nordfrøyveien videre søkes sammenslått med tomt 
20/14 og område for utfylling i sjø (1,3 mål). Med dette oppnår man et samlet tomteareal på 6,4 mål. 
Viser til vedlegg D-3. 
 
De ulike tomtene som sammenslås har ulike arealformål. Som følge av tenkt bruk på ny tomt søkes 
det om dispensasjon fra kommunedelplanens arealformål LNFR og FFNF. 
 
Skulle det være ønske om ytterligere opplysninger/dokumentasjon, ta kontakt med undertegnede.  
 
Vi håper dette går i orden.   
 
 
Vennlig hilsen  
NORGESHUS AS 

 
Monica Moum  

Master i arkitektur  
 
  
Mobil:  
E-post: 
Adresse:   
Internett: 

48 88 58 21 
monica.moum@norgeshus.no 
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus 
www.norgeshus.no  
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Vedlegg Q-1 

Vedleggsoversikt: 
 
A-1  Opplysninger om tiltakets ytre rammer 
 
B-1 Dispensasjonssøknad tilbygg 
B-2 Dispensasjonssøknad fradeling 
 
C-1 Kvittering for nabovarsel A 
C-2 Opplysninger gitt i nabovarsel A 
C-3 Merknad til nabovarsel A 
C-4 Merknad til nabovarsel A 
C-5 Kommentar til nabovarsel A 
C-6 Kvittering for nabovarsel B 
C-7 Opplysninger gitt i nabovarsel B 
 
D-1 ARK-2-0-01 Situasjonsplan 
D-2 ARK-2-0-02 Terrengsnitt 
D-3 ARK-2-0-03 Tomtekart 
 
E-1 ARK-2-1-01 Plan H01 
E-2 ARK-2-1-02 Plan H02 
E-3 ARK-2-2-01 Snitt A 
E-4 ARK-2-2-02 Snitt B 
E-5  ARK-2-3-01 Fasader 
 
F-1 Vurdering av hensynssone 
 
G-1 Gjennomføringsplan V00 
G-2 Ansvarsrett Norgeshus AS 
 
I-1 Tillatelse Statens Vegvesen 
 
J-1 Rekvisisjon av oppmåling og matrikkelføring 
 
Q-1 Følgebrev til søknad  
Q-2 Referat fra forhåndskonferanse 
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Referat for forhåndskonferanse i byggesaker 
 
For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse 
mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Andre berørte kan også 
innkalles. Forhåndskonferanse kan kreves av tiltakshaver eller plan- og 
bygningsmyndighetene jfr. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-1.  
 
Kommunens ansvar: 
Kommunen skal gi nødvendig informasjon om rammeforutsetninger og krav knyttet til 
arealplaner, infrastruktur, aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer, dokumentasjonskrav, 
krav til plassering av tiltaket, samordning med andre myndigheter jfr. pbl. § 21-5, kommunens 
praksis og saksbehandlingsrutiner, muligheter for delt søknadsbehandling, uavhengig kontroll, 
tilsyn, ansvarsregler, krav til ansvarlige foretak og annet av betydning. Kommunen skal 
opplyse om den videre saksbehandling og antatt saksbehandlingstid. 
 
Søkers ansvar: 
Søker skal så langt det er avklart redegjøre for tiltakets innhold, omfang, plassering, fremdrift, 
aktuelle ansvarlige utøvere og forutsetninger for tiltaket. Søker skal på forhånd gi kommunen 
de opplysninger som er nødvendige for forberedelsen av konferansen. 
 
De opplysninger som er nedfelt i listen nedenfor viser forhold kommunen anbefaler at en 
forhåndskonferanse skal inneholde. Listen skal fylles ut, godkjennes av deltakerne og 
fungerer som referat. 
 
 
Tiltak: Nytt bygg næring, fylling i sjø, 
rivning  

Gnr/bnr:  20/14 og 4 

Møtested: teknisk avdeling - Sistranda Dato/tid: 22.05.2019 
Deltakere:  
Fra søker: Fra kommunen: 
Frode Riiber – søker/tiltakshaver Andrea Øiahals Slungård - 

byggesaksbehandler 
Vidar Grovassbakk - søker Aimee Leistad  
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1. Området omfattes av følgende planer  
Plan: Formål: Merknader: 

Deler av eiendommen 
befinner seg i hensynssone 
«stormflo». 

 Kommuneplan  
x Kommunedelplan Sentrumsformål (SN) 

(20/14) LNFR (20/4) 
kombinert formål sjø og 
vassdrag (FFNF) 

 Reguleringsplan  
 Bebyggelsesplan  
 Andre planer/vedtak  

 
2. Pågående planarbeid 

 Det pågår ikke planarbeid på 
eiendommen/ i området 

Merknader: 
Kommuneplan, ingen endringer i forhold til 
kommunedelplan x Det pågår følgende planarbeid i 

området 
 

3. Bestemmelser i plan/lov 
x Maksimal utnyttelsesgrad  200% BRA (SN) hele 

tomtearealet, forutsettes at 
arealet er slått sammen.  

Merknader: 
Estetikk/utforming, 
se komdelp. Pkt. 1.9 
*Byggegrense mot 
sjø vist i plankartet 

x Maksimal gesims-/mønehøyde: 13m gesims og 16m møne 
(gjennomsnittlig planert 
terreng) (SN) 

 Krav møneretning/takform  
 Krav takvinkel  
 Krav utforming/plassering  
x Byggegrense Pbl. § 29-4, vegl. § 29 pbl. § 

1-8* (SN og LNFR) 
 Annet  

 
4. Sakstype 

x Tiltak som krever søknad og tillatelse jfr. pbl. § 20-1, jfr. 20-3 
 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver jfr. pbl. § 20-4 
 Tiltak som behandles etter annet lovverk jfr. § 20-6 
 Tiltak som er unntatt søknadsplikt jfr. pbl. § 50-5 
 Annet tiltak jfr. pbl. §§ 20-7 og 20-8 
Tiltaksklasse:  
Tiltaksklasse velges på bakgrunn av vanskelighetsgrad og konsekvenser ved eventuelle feil. 
Valg av tiltaksklasse kan bli endret i løpet av prosessen. 

 
5. Ansvarsforhold/kontroll 
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x Tiltaket må dekkes med ansvar jfr. pbl. § 20-3. 
 Tiltaket må ikke dekkes med ansvar jfr. pbl. §§ 20-4 og 20-5 
 Tiltaket kan unntas fra ansvarsrett jfr. pbl. § 23-1 
 Tiltaket kan godkjennes med selvbygger jfr. byggesaksforskriften (SAK10) § 6-7  
 Tiltaket utløser krav om uavhengig 

kontroll. Følgende ansvarsområder 
må ha uavhengig kontroll: 
 

Merknader: 

 
 

 
 

6. Naboforhold 
x Naboer og gjenboere skal varsles jfr. pbl. § 21-3 

 
Merknader: 
Naboliste kan fås vis infoland 

 Skriftlig erklæring fra eier (fester) av 
naboeiendom vedr. byggegrense foreligger. 
 

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre 
ledd eller i nabogrense når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke 
eller ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak jfr. pbl. § 29-4. 

 
7. Dispensasjon 

x Plan FFNF (utfylling i sjø), LNFR 
 Plan- og bygningslov  
 Forskrift  
 Vedtekter  
x Annet Vegl. § 29 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler jfr. pbl. § 19-2 annet ledd. 
 
Søknad om dispensasjon kan innvilges dersom plan- og bygningsmyndighetene finner at 
vilkårene i § 19-2 er oppfylt. Alle søknader om dispensasjon behandles politisk i Frøya 
kommune.  

 
8. Adkomst 

 Behov for tinglyst vegrett Merknader: Behov for utvidet bruk av avkjørsel 
  Behov for avgjøringstillatelse 

 Adkomst i henhold til plan 
 

9. Vann og avløp 
x Offentlig vannverk Merknader: 

Ingen endringer  Privat vannverk 
 Ikke innlagt vann 
x Offentlig avløpsanlegg 
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 Privat avløpsanlegg 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. Tillatelse eller samtykke fra annen myndighet jfr. pbl. § 21-5, jfr. SAK 10 § 6-2 
 Helsemyndighet  Merknader: 

*Uttalelse eller tillatelse 
etter havne- og 
farvannsloven.  

 Brannvernmyndighet  
x Arbeidsmiljømyndighet Samtykke fra 

arbeidstilsynet, aml. § 
18-9 

x Vegmyndighet Disp. fylkesveg 
byggegrense 

x Havnemyndighet Kystverket/Trondheim 
Havn (utfylling i sjø)* 

x Forurensningsmyndighet Utfylling i sjø 
 Sivilforsvaret  
 Jordlovmyndighet  
 Friluftsmyndighet  
 Kulturminnemyndighet   
 Reindriftsmyndighet  
 Kirkelig myndighet  
 Luftfartsmyndighet  
 Bergverksmyndighet  
 Jernbanemyndighet  
Søker kan selv forelegge saken for berørte myndigheter.  
 
Når tiltaket er betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter kan ikke plan- og 
bygningsmyndigheten gi igangsettingstillatelse. Rammetillatelse kan gis med forbehold om 
at igangsettingstillatelse ikke gis før forholdet til andre myndigheter er brakt i orden jfr. 
pbl. § 21-4 tredje ledd jfr. pbl. § 21-5.  

 
11. Andre forhold 

Merknader: 
Krav til parkering ihh til gjeldende kommuneplan, se kommuneplanenes bestemmelse pkt. 
3.5. Detaljhandel 1,5 bil per 100m2 (BRA) 
 
Ett-trinns søknad, kommunen har ingen innvendinger mot dette.  
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12. Eventuelt/uavklarte forhold 

Forhåndsuttalelse fra plan vedr. dispensasjonssøknad: positiv/negativ? Hvem er 
høringspart? Se e-post. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Opplysninger og dokumentasjon som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak følger av SAK 
10 § 5-4, samt de opplysninger og dokumentasjon som er presisert nevnte i pkt. 11 i dette 
referat.  
 
      Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven 
 
Vedtak ants å bli fattet ……. uker etter at komplett søknad er mottatt/foreligger. 
 
Det gjøres oppmerksom på at verken forhåndskonferansen eller referatet fra den gir noen av 
de enkelte parter rettigheter i den senere saksbehandlingen. Nabomerknader, merknader fra 
beboerorganisasjoner, krav fra offentlig myndighet m.v. vil kunne føre til krav om endring av 
tiltaket, evt. endring av framdriften av tiltaket.  
 
Signert og godkjent referat skal vedlegges eventuell byggesøknad som senere innsendes.  
 
 
Sted, dato: 22.05.2019 - Sistranda 
 
Saksbehandler Andrea Øiahals Slungård 
 
Referat godkjent og kopi mottatt ………………………………tiltakshaver/ansvarlig søker 
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Fraråding - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling, terrenginngrep og 
oppføring av bygg - Frøya 20/14 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. 
 
Bakgrunn 
Saken gjelder fradeling av eiendom, terrenginngrep, oppføring av bygg og utfylling i sjø. 
Eiendommen ligger i et område i KDP som er avsatt til LNF-formål og søknaden betinger derfor at 
det søkes dispensasjon fra formålsbestemmelsen.  
I tillegg ligger tiltaket innenfor 100-metersbeltet langs sjø og det må derfor søkes dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven § 1-8.  
Saken er sendt oss før ny behandling i formannskapet.  
 
Dispensasjonsadgangen 
Fylkesmannen minner innledningsvis om plan- og bygningsloven § 1-4:  

«Plan- og bygningsmyndighetene skal utføre de oppgaver som de har etter denne lov med 
tilhørende forskrifter, herunder påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen.» 

Det påligger derfor kommunen et ansvar om å anvende riktige saksbehandlingsregler. 
 
Hovedregelen er at tiltak skal gjennomføres i tråd med arealplaner. Dispensasjon er en snever 
unntaksregel som kun skal benyttes for mindre og kurante enkeltstående tilfeller hvor det ikke er 
behov for nærmere avklaringer rundt det aktuelle tiltaket. Dette kan eksempelvis være mindre 
fasadeendringer/terrenginngrep.  
 
Plan- og bygningsloven oppstiller krav om å utarbeide reguleringsplan for «større bygge- og 
anleggstiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn», jf. § 12-1.  
Krav om å utarbeide reguleringsplan foreligger når tiltaket i seg selv eller konsekvensene av tiltaket 
vil medføre vesentlige endringer i det bestående miljø.  
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Det foreligger følgende uttalelser fra fagavdelingene 
Landbruk 
Gnr. 20 bnr. 4 er i KDP avsatt til LNFR- formål, samt at det angjeldende arealet er innenfor dele- og 
byggeforbudet i strandsonen. Omsøkte tiltak vil innebære at nesten 1 dekar fulldyrka jord varig blir 
tatt ut av produksjon.  
 
Fylkesmannen viser til at jordvernet er sterkt innskjerpet, jf. Nasjonal jordvernstrategi, enstemmig 
vedtatt av Stortinget i 2015. I 2017 ble også forholdet til det styrkede jordvernet klargjort i 
dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven, i form av at jordvernet entydig ble tatt inn i 
lovteksten i §19-2 som ett av de forholdene det særlig skal legges vekt på. 
 
Ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser vil vi være tydelig på at en eventuell fradeling som 
her omsøkt, klart bryter med de plangrep som er lagt på Frøya. Og selv om ca. 1 dekar isolert sett 
ikke er mye, så er det uheldig med bit for bit omdisponering av dyrka jord. I sum utgjør dette mye pr 
år. 
 
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen er enig med kommunedirektøren i at omsøkte tiltak er av 
et så stort omfang at det ikke anses forsvarlig å gi dispensasjon, men at slikt tiltak bør tilrettelegges 
gjennom en reguleringsplan, jf. KDP pkt. 4.12. Dette underbygges av at en sak som gjelder et tiltak av 
en slik størrelse ikke kan sies å være tilstrekkelig opplyst jf. forvaltningsloven § 17, og 
sektormyndighetene vil følgelig ikke ha mulighet til å se hvilke konsekvenser tiltaket vil kunne 
generere.  
 
Fylkesmannen vil på denne bakgrunn fraråde at det blir gitt dispensasjon som her omsøkt. Vi ber 
om å bli holdt orientert om et eventuelt positivt vedtak. 
 
Klima og miljø 
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil ivaretakelse av klima, naturmangfold, landskap og 
friluftsinteresser være sentrale tema i arealforvaltningen. Problematikk knyttet til forurensning i 
form av støv, støy og forurensning i grunnen er også viktig for Fylkesmannen som miljømyndighet.  
 
Umiddelbart ser vi at tiltaket kan komme i berøring med friluftslivsinteresser, naturmangfold og 
landskap. Også når det gjelder ivaretakelse av klima og problematikk rundt støv, støy og 
forurensning i grunnen er tiltaket så stort at det ikke er mulig å ta stilling til når temaene ikke er 
beskrevet slik de ville blitt i en reguleringsplan. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning 
av strandsonen langs sjøen er også relevant i denne saken. 
 
Vi støtter kommunedirektørens vurdering om at tiltaket er av så stort omfang at det ikke kan 
behandles som dispensasjon.  
 
Fylkesmannen fraråder at det blir gitt dispensasjon til tiltaket, og vil vurdere å påklage et eventuelt 
positivt vedtak. 
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Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen kan ikke se at dispensasjonssøknaden inneholder en vurdering av 
samfunnssikkerheten i området. Fylkesmannen viser til det som er nevnt under Landbruk, og Klima 
og miljø. I forhold til samfunnssikkerhet er ikke saken godt nok opplyst (jf. forvaltningsloven § 17) og 
vi har derfor ikke mulighet til å se hvilke konsekvenser tiltaket kan få.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er gjort en vurdering av grunnforhold i området. Vi påpeker at 
kommuneplanens arealdel for Frøya har en bestemmelse § 11.1.6, som sier at i områder som med 
sikkerhet ikke ligger på fjell, kreves geoteknisk vurdering. Videre går det frem at dette er spesielt 
viktig ved tiltak som medfører utfylling i strandsone og på sjøbunn.  
 
Uten en vurdering av grunnforholdene i området er usikkert om tiltaket i det hele tatt er i tråd med 
plan- og bygningsloven § 28-1, som sier at grunn bare kan bebygges, eller eiendom opprettes eller 
endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av 
tiltak.  
 
Bestemmelse § 1.13 til kommunedelplan for Sistranda sikrer i tillegg grunnundersøkelser ved 
regulering av ny bebyggelse. Fylkesmannen påpeker at samfunnssikkerheten i området derfor vil bli 
bedre ivaretatt ved en regulering. 
 
Fylkesmannen fraråder med bakgrunn i det ovenfornevnte at det gis dispensasjon til omsøkte tiltak, 
og vil vurdere å påklage et eventuelt positivt vedtak. 
 
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for 
hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en 
saksbehandlingsfeil. 
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Ved spørsmål til Fylkesmannens uttalelse ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Anne Waagø-Hansen 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Maria Aastum – 73 19 92 25 
Landbruk: Linda S. Lilleenget – 74 16 84 27 
Samfunnssikkerhet: Isabell Engvik Lykke – 73 19 92 24 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 005  

Arkivsaksnr.: 20/1375    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FLAGGING MED REGNBUEFLAGGET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommunestyre følger lov om flagging på kommunale offentlige bygninger så lenge 

det er gjeldende norsk rett.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektør om å heise pride-flagget (regnbueflagget) på torget i 

sentrum av Sistranda under Pride Trondheim i september 2020. 

3. Det flagges 04. – 13.09.20 

4. Forslag til flagging med regnbueflagget innarbeides i normalregler for bruk av Frøya 

kommunes våpen og flagg.  

 

 

 

Vedlegg:  

 

1. Normalregler for bruk av Frøya kommunes våpen og flagg.  

 

 

Saksopplysninger:  

  
Flagging fra rådhuset er regulert i Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger LOV -

193306-29-2, sist endret 15.12.2017 og med ikrafttredelse 01.01.18: 

«§ 1. På eller fra kommunes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun 

brukes flagg som nevnt i lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det 

samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. Som offentlige bygninger og kommunale 

institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som eier, leier 

eller lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller 

av kommunale institusjoner. Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende 

grunn som nevnt i annet punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende 

arrangement med allmenn interesse. Det samme gjelder frittstående kommunale flaggstenger på 

torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt 

bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale 

institusjoner».  



Etter loven er det satt klare grenser for bruk av flagg fra kommunen sine offentlige bygninger, der 

det kun er lov til å nytte det norske flagget, det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. 

Det er gjort noen unntak:  

«Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet 

punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn 

interesse.». 

Den andre unntaksbestemmelsen fastslår at forbudet ikke gjelder for frittstående kommunale 

flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignede som ikke fremstår som en integrert del av et 

kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av 

kommunale institusjoner. Her kan det flagges uavhengig om det er et arrangement eller ikke.  

Pride er et arrangement med en allmenn interesse, men kommunedirektøren har ikke fått 

kjennskap til at det skal arrangeres et arrangement på Frøya, på kommunal grunn eller i tilknytning 

til rådhuset. Derimot blir Trondheim Pride arrangert 04. – 13.09.20.Trondheim Pride er Trøndelags 

årlige Pride-festival som ble startet i 1997, og er en underorganisasjon til FRI Trøndelag. Hvert år 

arrangeres det debatter i Pride House, parade, sosiale sammenkomster, konserter og fester for å 

feire skeiv kultur.  

Vurdering: 

 
Kommunedirektøren konstanterer at i den andre unntaksbestemmelsen er det mulig å flagge med 

Pride-flagget ved frittstående kommunale flaggstenger som ved torg, bruer plasser eller lignede 

som ikke fremstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks eller et 

bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner. Her kan det 

flagges uavhengig om det er et arrangement eller ikke.  

Kommunedirektøren er derfor av den formening at det kan flagges ved torget i Sistranda sentrum 

under Pride Trondheim i september 2020. Dette med bakgrunn i unntaksbestemmelsen og at i 

kommuneplanens samfunnsdel, under samfunn, næring og kultur er det overordnede målet: Frøya 

er et godt sted å leve og at Frøya er et inkluderende samfunn. 

Kommunedirektøren tilrår derfor at:  

1. Frøya kommunestyre følger lov om flagging på kommunale offentlige bygninger så lenge 

det er gjeldende norsk rett.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektør om å heise pride-flagget (regnbueflagget) på torget i 

sentrum av Sistranda under Pride Trondheim i september 2020. 

3. Det flagges 04. – 13.09.20 

4. Forslag tl flagging med regnbueflagget innarbeides i normalregler for bruk av Frøya 

kommunes våpen og flagg.  

 
Kommunedirektøren har vært i dialog med Frøy eiendom og Hotell Frøya som eier flaggstengene på 
torget. Frøy eiendom overgav bestemmelsen til Hotell Frøya, og fra dem har kommunen fått positvt 
svar til at flagget heises som foreslått om dette blir vedtatt.  

 



Forslag utarbeidet og
anbefalt av Norsk Heraldisk

Forening i 2007, samt
anbefalt av KS i 2009.
Redigert for Frøya kommune 09. 03. 2009

NORMALREGLER FOR BRUK AV FRØYA KOMMUNES VÅPEN OG
FLAGG.

Disse regler er vedtatt den 26. 03. 09 av Frøya kommunestyre

§ 1 FRØYA KOMMUNENS VÅPEN OG FLAGG
(1) kommunens våpen og flagg erfastsatt i Kongelig Resolusjon av 13. mars 1987
og vedtak den 18. 12. 1987 i sak 128/86 i kommunestyret.

(2) Våpenet
Motivet ble valgt på grunnlag av en apen idekonkurranse utlyst i februar 1986, der Arne
S. Hogstad, Kolsås, ble vinner av konkurransen med sitt utkast "Beinkroker".
Da fiske og fangst gjennom uminnelige tider har vært hovednæringsvei for befolkningen
på Frøya, ble dette frå juriens side tillagt stor vekt ved valg av et motiv med fiskekroker
av bein, som for øvrig er en redskapstype som kan spores meget langt tilbake i historien.

(3) Farger
Våpnets farger er sølv fiskekroker på blå bunn. (l trykk erstattes sølv med hvitt).

(4) Våpenets og flaggets innehaver
Frøya kommune har rettighetene til våpenet og flagget.
Frøya kommune bestemmer våpenets og flaggets praktiske
bruk.

§ 2 GENERELL BESTEMMELSE
Våpenet og flagget skal alltid framstå
a som viktige symboler for Frøya kommune
a på en klar og entydig måte
a med en tilfredsstillende kvalitet

a uten å være plassert sammen med uvedkommende kjennetegn, bilder
eller tekst.

3 HVEM SOM KAN BRUKE VÅPENET OG FLAGGET
(1) Våpenet og flagget kan brukes av Frøya kommunens folkevalgte
organer, administrasjon og etater.
(2) Andre skal ikke bruke våpenet og flagget uten at å ha innhentet skriftlig
Tiltatelse frå kommunen. For å gi slik tillatelse kan
kommunen sette vilkår, blant annet for hvordan våpenet og
flagget skal bli gjengitt og anvendt.
(3) Andre kan likevel fritt bruke våpenet og flagget som ren dekorasjon, til
informasjon, folkeopplysning og lignende, men bare hvis slik bruk ikke kan gi
inntrykk av å være foretatt av kommunen.

§ 4 NÅR VÅPENET KAN BRUKES
(1) Våpenet kan Frøya kommune bruke når den utøver
kommunal myndighet. Denne bruken kan være som



kjennetegn, eiermerke eller til annen identifikasjon.
(2) Våpenet kan kommunen bruke i informasjon,
folkeopplysning, kommunikasjon og dekorasjon, for eksempel som lite
jakkemerke i metall.
(3) Våpenet kan kommunen bruke til kjennetegn, informasjon
og dekorasjon blant annet på brevpapir, internert, kunngjøringer, skilt,
gjenstander, bygningar, kjøretøy og andre steder der våpenet egner seg.

§ 5 HVORDAN VÅPENET SKAL BRUKES
(1) Våpenet skal vantigvis bli plassert øverst. Våpenet skal ikke være en bakgrunn
eller et underordnet mønster. Dette er likevel ikke til hinder for å fortsette
innarbeidete bruksmåter som for eksempel på kumlokk.
(2) Våpenet skal stå alene og mest mulig fritt i forhold til tekst og andre
elementer. Skal kommunens navn stå sammen med
våpenet, kan navnet stå under våpenet eller i sirkel rundt. Navnet kan stå til
høyre for våpen som har skjoldform, men da slik at skriften ikke kommer
høyere enn øvre skjoldkant.
(3) Ved sammenstilling med riksvåpenet, skal rekkefølgen være at dette blir sått
foran kommunens våpen. Andre statlige våpen og
kjennetegn som har heraldisk karakter eller som er i fast og varig bruk, settes
etter kommunens våpen. Fylkeskommuners våpen settes
foran kommuners våpen. Øvrige statlige og fylkeskommunale merker skal
normalt ikke brukes sammen med kommunens våpen.
(4) Ved sammenstilling med andre fylkeskommuners og kommuners våpen, skal
rekkefølgen ha sakelig grunn, så som alfabetisk eller geografisk nærhet. De
sammenstilte våpnene bør ha en samordnet formgivning.
(5) Våpenet skal ikke brukes på en måte som gjør at det kan bli oppfatte! som
privat kjennetegn, for eksempel firmamerke, varemerke, foreningsemblem
eller lignende.
(6) Privat kjennetegn, logo eller annet merke, bør ikke stilles sammen med
våpenet.

§ 6 VÅPENETS FORM OG UTFØRELSE
(1) Våpenet skal brukes med sine farger, når det ikke er særlig grunn til noe
annet. Metall (gull og sølv) kan gjengis som farge (gult og hvitt).
(2) Brukes våpenet i svart/hvit gjengivelse, skal våpenet være i strektegning
(kontur) eller i silhuett slik at farge gjengis som svart og metall som hvitt.
(3) Brukes våpenet i annen ensfarget gjengivelse, bør våpenet være i
strektegning (kontur).
(4) Når våpenet brukes med skjold, skal våpenfiguren være tilpasset
skjoldformen. Forskjellige skjoldformer kan brukes.
(5) Våpenet kan brukes frittstående, det vil si uten skjold, dersom det framstår
klart at det er våpenet som brukes.
(6) Våpenet kan gjengis i ulike teknikker, materialer og stilarter, på betingelse
av at våpenets innhald og heraldiske identitet er den samme.
(7) Våpenet skal utformes og gjengis i en god teknisk kvalitet. Dårlig kvalitet
på grunn av slitasje eller lignende, skal ikke forekomme.
(8) Våpenet skal formes og utføres etter de heraldiske normer for
fargenyanser, stilisering og proporsjoner.
(9) Våpenet skal gjengis speiivendt for å peke i fartsretningen på kjøretøy,

uniform og lignende. Våpenet kan være speilvendt av annen særlig grunn,
så som mot en talerstol.



(10) Våpenet kan gjengis som strektegning i segl, stempler og lignende.

§ 7 BRUK AV KOMMUNEFLAGGET
(1) Flagget kan brukes på eller ved kommunale bygninger.
(2) Flagget kan brukes andre steder under sammenkomster arrangert av
fylkeskommunen/kommunen, eller i andre sammenhenger når det framstår
klart at det er kommunen som opptrer.
(3) Flagget skal behandles og oppbevares i samsvar med god flaggskikk.
(4) Flagget kan henge oppe hele døgnet, dersom kommunen ikke bestemmer noe annet.
(5) På offisielle flaggdagar skal flagget vanligvis brukes sammen med det
norske flagg. Nasjonalflagg plasseres foran eller høyere enn
kommuneflagg, eventuelt til venstre for dette, sett frå publikums side.
Sameflagget kan plasseres mellom nasjonalflagget og kommuneflagget.
(6) Ideelle foreninger og lignende kan få tillatelse til å heise flagget ved
spesielle anledninger. Søknad skal sendes til Frøya kommune kommunen og
tillatelsen skal være skriftlig.

§ 8 BRUK AV BORDFLAGG, VIMPEL, BANNER OG FANER
(1) Flagget kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller som vimpel, til
kommunens bruk. Bordflagg kan gis som gave til
vennskapskommune eller slik kommunen bestemmer.
(2) Flagget kan utføres som vimpel med våpenfigurved slangen.
(3) Frittstående våpen uten skjoldform kan settes øverst på loddrett hengande
banner.

(4) Våpen med skjoldform kan settes øverst elter midt på
kommunale faner. Våpenets form og utførelse skal være i samsvar med §
6.
(5) Ideell forening og organisasjon som hører hjemme i
kommunen, kan etter søknad få tillatelse til å ha våpenet
i fane slik som i pkt d. ovenfor. Våpenet skal ikke gjengis på en slik måte
at det virker som fylkeskommunen/ kommunen selv opptrer.

§ 9 MISBRUK
(1) Bruk av våpenet og flagget som ikke er i samsvar med disse regler, er
forbudt og i strid med straffeloven § 328 nr 4.
(2) Slik bruk er forbudt og skal opphøre, selv når kommunen ikke anmelder forholdet til
påtalemyndigheten.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 20/1355    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GRENDALAGSFOND 2020 - FLATVAL GRENDALAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

Flatval Grendalag innvilges et tilskudd på kr. 91 877 til opparbeidelse av lekeplass og 

oppholdsområde samt oppgradering av klubbhus. 

 
Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 
utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 
gjennomført. 
 
Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 
 
Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

 

Vedlegg: Søknad 

 

Saksopplysninger:   

 

Flatval Grendalag har levert en detaljert søknad i forhold til opparbeidelse av lekeplass og 

oppholdsområde i grenda samt oppgradering av klubbhus. Grendalaget har levert et 

detaljert budsjett som viser en total kostnad på prosjektet på til sammen kr. 183 754, 

inkludert en dugnadsinnsats kostnadsberegnet til kr. 62 100. 

Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i frøya kommune. 

 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 

Hva kan søkes om: 



 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 

 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 

3. Nye aktiviteter. 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i 

kommunestyrevedtak 19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Flatval Grendalag er et spennende og godt tiltak som vil bidra til 

aktivitet for alle innbyggerne i grenda. Tiltaket vi forhåpentlig vis gjøre Flatval til en mer 

attraktiv plass og bosette seg og bidra til Frøya kommunes mål om å gjøre grendene 

attraktiv. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen Grendalaget legger ned og ønsker å støtte 

opp om tiltaket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søknad til Grendalagsfondet 

 

Flatval grendalag ønsker å søke grendalagsfondet midler til utbedring av vårt nye 

klubbhus/uteareal.-  Som er med på å opprettholde trivselstiltak i grenda og er vår sosiale 

møteplass. Vi er avhengige av å ha et samlingshus som er i forsvarlig stand både ut og 

innvendig slik at vi får opprettholdt tilbudet til grendas innbyggere. (Dette har blitt et 

samlingspunkt for barna på tvers av grenda, barn fra Best, flatøya til fergeleiet benytter dette 

som samlingspunkt da det ligger midt i grenda. Vi søker om midler til å dekke materialer til 

ny terrasse, vegger, dører, takrenner og lys. Vi har også behov for oppussing innvending 

som vi tenker å ta over tid.  

Utearealet var i så dårlig forfatning at vi opplevde at noen gikk gjennom terrassegulvet. 

Tidligere eier har ikke prioritert dette bygget på mange år.  

 

Vi setter stor pris på alle bidrag. Se Fremdriftsplan for budsjett, kostander og hvordan det 

tenkes utført.  

 

Vi håper på positiv tilbakemelding fra dere!  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anne Sofie Kristoffersen 

Leder Flatval Grendalag 

 

 

 

Vedlegg1 Fremdriftsplan/ Økonomisk oversikt/ Budsjett 

Vedlegg 2 Medlemsliste 

Vedlegg 3 Tegning av terrasse og lys ( en illustrasjon på hvordan det er tenkt).  

 

 



Medlemskontigent  2020 0-12 13-19 25-20 25+

Nr Navn: Mobil Type 1 1 2

1 Karin Sørensen 95777188 Familie

Viggo Hansen 910802213

2 Marit Nordskag 93857179 Familie 2

3 Fritz Nordskag 93447548

4 Eva Antonsen 92603597 Familie 2

John Tore Antonsen 91793902

5 Rigmor Stordahal 99168696 Familie 2

Olav Stordahl 41411863

6 Roger Enoksen 97491205 Familie 2

Yvonne Enoksen

7 Wenche Strømme 92618235 Familie 1 2

Tor Arne Strømø 97115328

8 Tove Einan 98886536 Familie 2

Roger Einan

9 Jarsolaw Gondek 96669474 Familie 2 2

10 Sindre Johansen 48074277 Enkelt 1

11 Inger Marie Øien 46431037 Familie 2

Lise Måsøval 92624629

12 Martin Kristoffersen 46838867 Enkelt 1

13 Renathe Måsøval 48131026 Familie 2 2

14 Lars Nygård 47025695 Familie 2

Vigdis Røstum

15 Tove Vikan 92098547 Familie 2

Steinar Vikan

16 Anna Kristoffersen 99574428 Familie 2

Jarl Mosand

17 Synnøve Dolen 92837117 Familie 2

Anders Høgseth

18 Karl Kristoffersen 40283598 Familie 2

Ann Kristin Kristoffersen 41650693

19 Håkon Kristiansen Familie 2

Gunhild Kristiansen 98846276

20 Ann Lisbeth Sørdal 90108593 Enkelt 1

21 Jan Erik Thorsø 90099583 Familie 1 2

Liv Randi Thorsø 91513756

22 Carina Slettun 48073712 Enkelt 1

23 Odd Arne Sørdal

24 Arne Øya 99506576 Familie 2

Irene Uttian

25 Stine Vikan 90944457 Enkelt 1

Hans Kristian Sørensen

26 Astri Sørensen

27 Knut Kristiansen  90679551 Familie 2

Åse kristiansen   97186468

28 Heidi Taraldsen          90674495 Familie 2

Kjell Arne Taraldsen   41617341

29 Aina Taraldsen 41411841 Familie 2

Eskil Sandvik 97039830

30 Kari Taraldsen 46488966 Familie 2

Torbjørn Taraldsen

31 Lars Håkon Skarpnes 47614350 Familie 2

32 Trond Vikan 90209517 Familie 2 1 2

Hege Sand 48207198

33 Jonny Atle Antonsen 91670956 Familie 1 2

Lisbeth Antonsen 41662503

34 Marcus Viken 97778099 Familie 2 2

Lenita Stolt 94983843

35 Remigijus Televerkbygget 96687131 Enkelt 1

36 Bente Kristiansen 47295722 Familie 2 2

Hallgeir Bakken 90732358

37 Magne Myren Familie 2

Pauline Myren 98078731

38 Kirsten S Hansen 91735657 Familie 2

Ola K Skjølberg 91735657

39 Geir Viken 90110420 Familie 2

Karin Viken 92203980

40 Tonje Abelsen 48073971 Familie 2 2

Tor Ole Abelsen 99209328

41 Ingvill Enoksen 48245347 Familie 2

Erik Johansen 91766969

42 Stig Halvorsen 47653586 Familie 2 2

Tone Mathissen

43 Arvid Sørdal 92249801 Familie 2 2

Maria Fjellvær

44 Bente Meland 41662520 Familie 2

Jan Kristoffersen 48219061

45 Stian Johansen 99310599 Enkelt 1

46 Janet Elena Flåhammer 95037683 Familie 1 1

47 Per Johansen 90747520 Familie 2

Torill Marit Pettersen 92888359

48 Silje Sætre 97128251 Familie 3 2

Morten Sætre 95202950

49 Roger Tvervåg 95739702 Familie 2

Renathe Loktu Sandvik 98674983

50 Tove Abelsen 41412039 Familie 2

Wictor Abelsen 91302270

51 Bjørg Vikan 99327959 Familie 1 1 2

Karl Inge Vikan 90825992

52 Morten Grytvik 41630201 Familie 2 2

53 Jannicke Greiff 91384029 Familie 1 1 2

Ketil Greiff 91670953

54 Tim Roger Wærø 94167068 Familie 2 2

Silje Mari Wærø 94191853

55 Emil Abelsen 97471729 Familie 2 2

Jeanette Kristoffersen 99574393

Anne Sofie Kristoffersen 41650693 Familie 2 2

Tom Gøran Sæther 95093703

Kim Kjeøy 97751870 Familie 3 2

Anniken Nordskag

Totalt antall  medlemmer: 141 141 30 10 3 98
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Antall i husstanden:
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Fremdriftsplan uteområdet Flatøysand: Hvem:

Rive den gammle terrassen:

Jekke opp gulv brakke del:

Støpe fundamenter til terrassen:

Sette opp bærebjelker til terrassen:

Sette opp bjelkene til terrassen:

Montere terrassebord:

Montere rekkverk:

Lage trapper og forhøyning dører:

Monter treverk under terrassen:

Skifte treverk og papp på vegg:

Montering lys:

Skifte Dører:

Skifte og ordne takrenner

Hva som trengs: Antall M/stykk nødvendig:

2" 6" 360

2" 8" 88

Terrassebord 1488

2" 4" 180

Skruer fundamenter 9

Skruer terrassebord 27

Søylesko fundament 30

Bjelkesko 55

Cement 7

Rekkverk ytter bord 19x148 308

Topp bord 50

Trappevanger 10

4" 4" under terrasse 410

Sum:

Dører 4 stk.  Med vindu
Material til vegg( som er råtten og må skiftes) 19 kvm 36m 5" overbord, 36m 4" underbord, 35m lekt, Papp og spiker

Lys til bygget 14 stk, 150 m kabel, koblingsbokser, wago og lettiklemmer  

Takrenner

 

Hva: Antall personer innvolvert:

Riving, fjerning av gammel terrasse og vegg: 6

Oppbygging av fundament: 4

Legg terrasse dekke: 8

Montere rekkverk, trapper og treverk under terrasse: 6

Sette opp kledning vegg: 2

Montering av utelys: 2

Fikse takrenner: 2

Totalt antall timer:

Hva: Antall timer:

Bortkjøring og henting av material traktor 10



Hjullaster til håndtering av material lånes av Hallgeir Bakken 10

Totalt antall timer: 20

Arbeidstimer: Antall timer:

Vanlig arbeid: 374

Timer med lån av utstyr: 20

Oppsummering kostnader: Sum:

Terrasse: 75 088                                      

Dører: 21980

Material til vegg: 10000

Lys til bygget: 9586

Takrenner: 5000

Vanlig arbeid: 56100

Timer med lån av utstyr: 6000

Totalt sum: 183 754                                    



Ansvarlig: Ferdig:

Styret/ Tom Gøran

Styret/ Tom Gøran

Styret/ Tom Gøran

Styret/ Tom Gøran

Styret/ Tom Gøran

Styret/ Tom Gøran

Styret/ Tom Gøran

Styret/ Tom Gøran

Styret/Tom Gøran

Styret/Tom Gøran/Emil

Styret/ Ørjan/ Emil

Styret/Tom Gøran

Styret/Tom Gøran

Pris pr Meter og pk: Total sum: Ekstra Info:

39,9 14 364                                 324m regnet + 10%

48,9 4 303                                   80m regnet + 10%.

16,9 25 147                                 1353m regnet + 10%

18,85 3 393                                   Regnet 162m + 10%

389 3 501                                   

159 4 293                                   Regnet ca 32 skruer pr kvm

49,9 1 497                                   

28,9 1 590                                   

115 805                                      

25 7 700                                   Regnet ca 280m + 10%

37,9 1 895                                   Regnet 40m + 10meter

250 2 500                                   

10 4 100                                   

75088

5495,0 21980
36m 5" overbord, 36m 4" underbord, 35m lekt, Papp og spiker 10000

9586

5000

Antall timer pr person snitt: Timer totalt:

10 60

21 84

10 80

15 90

10 20

10 20

10 20

374



Pris pr time: Total sum:

150 56100

300 6000



Vedlegg 3 skisser av hvordan terrasse og lys er tiltenkt.  

 

 

 

Grovskisse av terrasse:  

 

 

Grovskisse av plassering av belysning:  

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 20/1358    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GRENDALAGSFOND 2020 - KVERVA FORSAMLINGSHUS  

 

 

Forslag til vedtak: 

Kverva forsamlingshus innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til oppgradering og vedlikehold av 
bedehuset. Huset fremstår som et viktig samlingspunkt for området Kvisten/Myran til 
Husvika, men kan benyttes av alle frøyværinger. Huset er også et viktig kulturminne. Det 
forutsettes at fylkeskommunen kontaktes før endringer av bygg og fasade endres. 
 
Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 
utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 
gjennomført.  
 
Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 
 
Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

Kverva forsamlingshus har levert en søknad i forhold til oppgradering og vedlikehold av 

bedehuset. Investeringen er beregnet til totalt kr. 240 000 og inneholder også planlagt 

dugnadsinnsats med 65 timer. 

Huset benyttes til basarer, barnedåp, bryllup og konserter. Styret presiserer at huset har alle 

innbyggere på Frøya som målgruppe og planlegger samtidig nye aktiviteter i huset nevner 

etablering av sangkor. 

Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i frøya kommune. 



 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 

Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 

 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 

3. Nye aktiviteter. 

 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i 

kommunestyrevedtak 19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Kverva forsamlingshus er godt tiltak som viser at huset er viktig for 

innbyggerne i området vil bidra til aktivitet for alle, også fungere som et tilbud for hele 

lokalsamfunnet Frøya.  

Tiltaket vi forhåpentligvis bidra til å gi innbyggerne i området et attraktivt og godt benyttet 

samlingssted og bidra til at folk har et sosialt samlingssted både til arrangement og 

dugnader. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen styret og innbyggerne på Kverva legger 

ned og ønsker å støtte opp om tiltaket.  

 

 

 

 



 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 20/1359    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GRENDLAGSFOND 2020 - NESSET GRENDALAG  

 

Forslag til vedtak: 

Nesset Grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til opparbeidelse av lekeplass og 
oppholdsområde.  
Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 
utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 
gjennomført. 
 
 Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 
 
Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

Nesset Grendalag har levert en detaljert søknad i forhold til opparbeidelse av lekeplass og 

oppholdsområde i grenda. Grendalaget har levert et detaljert budsjett som viser en total 

kostnad på prosjektet på til sammen kr. 643 863, inkludert en dugnadsinnsats 

kostnadsberegnet til kr. 64 500. 

Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i frøya kommune. 

 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 

Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 



 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 

3. Nye aktiviteter. 

 
 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i 

kommunestyrevedtak 19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Nesset Grendalag er et spennende og godt tiltak som vil bidra til 

aktivitet for alle innbyggerne i grenda. Tiltaket vi forhåpentlig vis gjøre Nesset til en mer 

attraktiv plass og bosette seg og bidra til Frøya kommunes mål om å gjøre grendene 

attraktiv. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen Grendalaget legger ned og ønsker å støtte 

opp om tiltaket.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frøya Kommune v/Grendelagsfond 
 

Nesset 29.05.2020 

 

Søknad om fornyelse av lekeplass og oppholdsområde 

 

Vi i Nesset grendelag søker om og få dekt kostnader i forbindelse med oppgradering av lekeplass og 

oppholdsplass/grillplass ved lekeplass.  

Det ble i dag bestilt lekeapparat for rundt 200 000,- som vi har spart til ved hjelp av basar, loddsalg 

og forskjellige arrangement i regi av grendelaget. Det skal og nevnes at vi har fått støtte fra flere 

støtteordninger for at dette skulle bli mulig for oss og realisere, noe vi er veldig takknemlig for. 

Vi har lagt ved et enkelt budsjett for at vi skal kunne få lekeplass komplett og ferdig ila sommeren, 

dette viser kostnader på litt over 200 000,- som ennå i gjenstår, mye av dette kan vi selv bidra med 

ved dugnadstimer. 

Det er og lagt ved skisser om hvordan vi har tenkt lekeplass, samt ordrebekreftelse på bestilling av 

utstyr 

Vi håper at Grendelagsfondet kan bistå oss over den siste kneika for og gjøre dette sårt etterlengtet 

tiltaket mulig for oss. Vi ser at dette tiltaket vil være av stor betydning for grenda vår da vi de siste 

årene har hatt økning i småbarnsfamilier. Det skal og sies at dette vil være et tilskudd til Nesset 

barnehage og gjøre at de vil få mulighet til å ha et større område for lek og aktivitet. 

Skulle det være spørsmål må dere gjerne ta kontakt med undertegnende, på forhånd takk. 

 

Vennlig Hilsen 

Nesset Grendelag 

Org, nr: 992 902 264 

 

Wenche Vatn (tlf 905 72 152) 

Leder Nesset grendelag  

 

 



Kun skisser, plassering tilpasses  terreng/adkomst









Budsjett for lekeplass

Planlagt Innvesteringer 2020 på lekeplass

Antall/RS/timer Enhetspris Sum

Fundamenter til platting 16 1 000,00kr                              16 000,00kr                   

Materialer til platting RS 35 000,00kr                           35 000,00kr                   

Materialer til mindre tak på platting RS 20 000,00kr                           20 000,00kr                   

Fallsand/bark til lekeplass inkl transport RS 50 000,00kr                           50 000,00kr                   

Lekesand til sandkasser RS 8 000,00kr                              8 000,00kr                     

Grillområde/sikring av griller/mur RS 18 000,00kr                           18 000,00kr                   

Materialer til komplettering lekeapparat RS 15 000,00kr                           15 000,00kr                   

Dugnad bruk av maskiner (trakor, gravemaskin) 40 300,00kr                                 12 000,00kr                   

Dugnad persontimer lekeplass montering utstyr 350 150,00kr                                 52 500,00kr                   

Resterende kostnad 226 500,00kr                

Påløpte kostnader pr 29.05.2020

Opparbeidelse av område RS 164 000,00kr                         164 000,00kr                

Kjøp av utstyr til lekeplass 1 253 363,00kr                         253 363,00kr                

Summert hittil kostnad 417 363,00kr                

Totale kostnader lekeplass 643 863,00kr                



FREMDRIFT FOR LAKEPLASS NESSET GRENDELAG,

Rev. 1  27.05.2020

Juni Juli
23 24 25 26 27

Deltakere (kun helg)

1 personer

2 personer

3 personer

4 personer

5 personer

6 personer

7 personer

8 personer

9 personer

10 personer

Planering område for lutstyr

Montering av utstyr

Planering av terreng rundt utstyr

Plassering av utstyr 

Støping av fiundament platting

Bygging av platting

Bygging av tak til platting

Ferdigstillelse

AKTIVITET HELG (Lørdager)

   Sistranda  04.06.2020   Fremdriftsplan lekeplass



Nesset Grendalag 2020

   Sistranda  04.06.2020   Fremdriftsplan lekeplass



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 20/1373    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GRENDALAGSFOND 2020 - VALEN GRENDALAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

Valen Grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til historisk bok. 

 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 

utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres.  

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder.   

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

Valen Grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til realisering av en historisk bok som 

skal inneholde historikk om bla. hus og bruk i grenda, eiere av hus, drift, samlingssteder, 

lokale gamle stedsnavn, foreningsliv, veier og skoler fra 1700 tallet til dags dato. 

 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 

utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 

gjennomført. 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder.  

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i frøya kommune. 



 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 

Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 

 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 

Nye aktiviteter. 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i 

kommunestyrevedtak 19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Valen Grendalag er et spennende og godt tiltak som vil bidra til å 

bevare historien for alle innbyggerne i grenda og Frøyas øvrige befolkning. 

Tiltaket vi forhåpentligvis bidra til å bevare viktige opplysninger og historier for fremtiden. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen Grendalaget legger ned og ønsker å støtte 

opp om tiltaket.  

 

 

 

 

 

 



Søknad om støtte til Lokalhistorisk bok om Valen Krets 

 

Valen Grendalag ble stiftet medio 1980 tallet. Da  Valen Skole ble 

nedlagt  fikk  Grendalaget overta eiendommen til bruk som 

grendahus. Valen krets er fra Krutvika, til og med Husvika. 

Laget drives fortsatt av oppsitterne i grenda, og er et forholdsvis 

aktivt lag som arrangerer tilstelninger av forskjellig slag, som 

Juletretenning på 1.søndag i advent, julelunch, juletrefest, 

loppemarked, høstfest for både bofaste og utflyttede valinger, 

St.Hans-feiring. Laget driver også årlig søppelrydding langs alle veiene 

i grenda. Dessuten driver laget med utleie av de gamle 

lærerleilighetene i skolen til bosted for innflyttede Salmar-arbeidere. 

Det avholdes årlig Årsmøte, og det føres regnskap for virksomheten. 

På Årsmøtet i 2009 ble det vedtatt at det skulle lages ei bok om 

grenda vår på basis av det Anton Ramfjord har samlet inn av 

bilder og opplysninger over en årrekke. Han har til nå bidratt 

med stoff i om lag 200 publikasjoner av forskjellig slag, og har 

for 2 år siden utgitt en biografi om Sigvard Fossaa, en 

forretningsmann og reder oppe i Rørvik. Anton har tilknytning 

til grenda ved at han er inngiftet her, og har fartet her ute siden 

i 1976. Han er genuint interessert i lokalhistorie og har en husk 

der de fleste andre kommer til kort. Han har vært innom mer 

eller mindre samtlige hus i grenda og fått avfotografert gamle 

bilder m.m., og også andre steder langt unna bygda, hos 

utflyttede valinger, eller hos etterkommere av disse, og han har 

intervjuet en lang rekke personer. 

 

Dette vil bli en historiebok i fra 1700 tallet til nåtid. 



Det som er samlet inn er i korte trekk: 

 Historikk på samtlige hus/bruk i grenda, både nåværende og 

tidligere. 

 Oversikt over hvem som bygde disse husene, og senere eiere. 

 Oversikt over hus som har vært flyttet fra andre steder, evt. til… 

 Oversikt over hvor lenge brukene var i drift og evt. riving. 

 Oversikt over utendørs samlingssteder/danseplatter 

 Innsamling av gamle lokale stedsnavn som er blitt påført kart 

 Næringsliv /Verksteder/Fiskeri/Oppdrett/Båter og hvem som 

drev disse forskjellige 

 Foreningsliv av forskjellig slag 

 Dagsverkveien, tidligere lokal vei gjennom grenda, fra Krutvik i 

øst til Husvik i vest/sør. 

 Skoler i grenda og historikk på disse  

 

Det er til nå nedskrevet ca. 220 sider med tekst til stoffet. Det 

vil bli ytterligere en god del sider for å få ajourført opplysninger 

fra nyere tid. Når skrivearbeidet er ferdigstilt og billedmateriale 

til illustrasjoner er plukket ut, vil arbeidet med redigering og 

lay-out ta til. Her må det leies inn ekstern hjelp som er kyndig 

med grafisk design for å få stoffet attraktivt og presentabelt, i 

form av ei bok.  

Mange med tilknytning til bygda - bosatt både nært og fjernt -

har allerede i flere år etterspurt en slik bok, som de har visst er 

under emning. 

Kostnadsoverslag; 

Innsamler og skribent Anton Ramfjord              Kr.100.000,- 

Redigering/Layout                                                   «    50.000,- 

Trykking  (minimumsopplag 400 eks.)                  «   80.000,- 

Bilde og tekst gjennomgang og plassering           usikkert 



Vi har beregnet en totalkostnad på henimot kr. 300.000,- for 

ferdig produkt. 

På bakgrunn av dette søker vi Frøya Kommune om støtte på kr. 

200.000,- for å få ferdiggjort boka som er etterlengtet av 

mange. Boka vil nok ha interesse for alle grendelag på øya da 

folk fra andre deler av Frøya ble bosatt i Valen Krets, og 

motsatt. Og folk fra Valen ble ved utflytting bosatt mange steds 

i landet, og også så langt unna som Amerika/Canada. 

 

Forslag til tittel på boka blir; «Valen Krets i fortid og nåtid» og 

med mulig undertittel; Hus og Heim, Gård og grunn, Næringsliv,  

Foreningsliv og Skoleliv. 

 

 Vi håper på velvillighet og forståelse for vår søknad for dette 

prosjektet.  

 

Dyrvik 18.04.20 

 

Valen Grendalag 

 

Kjell Olav Sugustad 

   

  

 

 



Fra: Annie Sørdal [Annie.Sordal@froya.kommune.no] 

Til: Annie Sørdal [Annie.Sordal@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.04.2020 13:44:25 

Emne: VS: Søknad om støtte til Lokalhistorisk bok om Valen Krets 

Vedlegg: Søknad om støtte til Lokalhistorisk bok om Valen Krets.docx 

 

-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Kjell Olav Sugustad [mailto:kosugustad@gmail.com] 

Sendt: 22. april 2020 11:36 

Til: Knut Arne Strømøy <KnutArne.Stromoy@froya.kommune.no> 

Emne: Søknad om støtte til Lokalhistorisk bok om Valen Krets 

 

Hei, 

 

Vi vil med vedlagt søknad be om støtte til lokalhistorisk bok. 

 
På vegne av Valen Grendalag, 

 

Mvh. 

Leder Kjell Olav Sugustad og Oddvar Espnes. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 20/1374    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GRENDALAGSFOND 2020 - HAMARVIK GRENDALAG  

 

Forslag til vedtak: 

 

Hamarvik Grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til opparbeidelse av nærmiljøanlegg 

i Jevika. 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 

utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 

gjennomført. 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

Hamarvik Grendalag har levert en detaljert søknad i forhold til opparbeidelse av lekeplass og 

nærmiljøanlegg i grenda. Grendalaget har levert et detaljert budsjett som viser en total 

kostnad på prosjektet på til sammen kr. 915 000, inkludert en dugnadsinnsats 

kostnadsberegnet til kr. 80 000. 

Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i frøya kommune. 

 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 

Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 



 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 

 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 

3. Nye aktiviteter. 

 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i 

kommunestyrevedtak 19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Hamarvik Grendalag er et spennende og godt tiltak som vil bidra til 

aktivitet for alle innbyggerne i grenda. Tiltaket vi forhåpentlig vis gjøre Hamarvik til en enda 

mer attraktiv plass og bosette seg, samt bidra til Frøya kommunes mål om å gjøre grendene 

attraktive. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen Grendalaget legger ned og ønsker å støtte 

opp om tiltaket.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Andreas Krogstad [andreas@froygruppen.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: hamarvikgrendalag@gmail.com [hamarvikgrendalag@gmail.com] 

Sendt: 23.04.2020 13:45:35 

Emne: Grendalagsfondet - "Vanlig søknad" - Hammarvik Grendalag 

Vedlegg: image001.png; 2.png; 3.png; Faktura og pristilbud_Tett bygg_ Ole TH Sandvik_Jevika 

Nærmiljøanlegg_02042020.pdf; Godkjent byggesøknad Gjevika.pdf; Hamarvik grednallag - 

Regnskap 2019 og budsjett 2020.pdf; Ideutkast til utforming Gjevika.pdf; Regnskap og 

budsjett.pdf; Søknad om støtte til Jevika Nærmiljøanlegg_140619.pdf; Årsberetning 2019 for 

Jevika Nærmiljøanlegg.pdf; Årsberetning Hamarvika Grendalag for 2019.pdf 

Hei 
 
Viser til utlysning. 
 
Hammarvik grendalag søker med dette om tilskudd til ferdigstillelse av varmebu og toaletter i Jevika 
Nærmiljøanlegg. 
 
Vi søker maksimal støtte, altså 100.000,-. 
 
Hva søkes det til?  
Innredning av varmestue (Fase 3: El/VVS/Kjøkken)  
 
Kort beskrivelse av virksomheten/søkeren Hammarvik Grendalag:  
Hamarvika er Frøyas nest største grend, og porten inn til Frøya. Hammarvika ligger på den sørøstre del av 
øya Frøya og strekker seg fra Nordhammarvika industriområde i øst, til grenda Flatval i vest. Grenda har 
686 innbyggere per 1. januar 2017, og er kommunens nest mest folkerike etter kommunesenteret 
Sistranda. Bygda har barnehage og grunnskole som foruten Hammarvika dekker Bekken, Storhallaren og 
Flatval. Frøya sykehjem er lokalisert på Hamarvika og har 57 sykehjemsplasser som er fordelt på 5 
avdelinger. Av disse 5 avdelingene, er 2 avdelinger tilrettelagt for pasienter med kognitiv svikt. Frøya 
sykehjem ble høsten 2016 sertifisert som livsgledehjem. Det omhandler samvær med barn, dyr, musikk 
og kultur, hva som skaper livsglede for den enkelte, ta årstidene inn på sykehjemmet, og ikke minst så 
skal alle få mulighet til å komme ut i frisk luft. Grendalaget har som formål å skape trivsel og samhold for 
alle som bor på Hammarvika. Hamarvik er det nest mest populære stedet å bo på Frøya, etter Sistranda. 
Det bygges stadig ut i området, og etterspørselen er stor. Noe av nøkkelen er at Hammarvika er 
sentrumsnært, uten at det ligger i sentrum. I tillegg er det kort avstand til oppvekstsenteret, med 
gangvei hele veien. Dessuten er det kort vei til turstier og sjøkant. Det jobbes aktivt med å innlemme nye 
innbyggere i grenda vår, og det legges spesielt fokus på integrasjon av fremmedspråklige og aktivisering 
av barn og eldre.  
 
Beskriv prosjektet/tiltaket Jevika Nærmiljøanlegg:  
Jevika er en langgrunn bukt som befinner seg midt i grenda. Den er et naturlig midtpunkt og et yndet 
utfartssted. Den langgrunne sandstranden gjør at bukten er svært barnevennlig. Barnehager og 
skoleklasser bruker Jevika ofte til utflukter. Frøya Kommunen godkjente I desember 2015 leieavtalen 
som sier at grendalaget får leie et areal I Jevika kostnadsfritt i 40 år. Forutsetningen var at næranlegget 
bygges ut til et friområde som er offentlig tilgjengelig og som tilfredsstiller universell utforming. Området 
er allerede mye i bruk, blant annet av skoler, barnehager, sykehjemmet og barnefamilier I grenda. 
Grendalaget ønsker å tilrettelegge for økt benyttelse med blant annet sandstrand, bålplass, 



lekeapparater og en varmestue med toaletter og boder. Varmestuen vil få universell utforming med bl.a. 
handikaptoalett, lave terskler og brede døråpninger.  
 
Hvordan vil tilskuddet komme til nytte?  
Sentralt i utviklingen av Jevika Nærmiljøanlegg er varmestua med toaletter. Varmestua vil forruten å 
være et "tilfluktssted" i det daglige, også fungere som salgsbod på dager med planlagte aktiviteter. 
Toalettfasiliteter har vært høyt savnet i mange år, og utgjør en begrensning for hvor lenge man kan være 
ute. Fase 3 av utbyggingen vil ferdigstille varmebua, og vi er sikkre på at dette vil medføre betydelig økt 
bruk, trivsel og velvære. 
 
Vedlagt ligger godkjennelser, tegninger, regnskaper og budsjett. 
 
Mvh 
 
Andreas Krogstad 
Driftskoordinator 
Tlf. Dir: 922 80 409 | Res.: 4000 7260 
andreas@froygruppen.no | post@froyakvaservice.no 
froygruppen.no 

 
 
 











Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 Sistranda 
Norway 
 
 
 
 
 
R. Hammervik Rådgivning 
Hammarvikringen 70 
7263 HAMARVIK 
NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGANGSETTINGSTILLATELSE ETT-TRINNS SØKNAD TEKNISK - JEVIKA
NÆRMILJØANLEGG
 
Vedlagt følger digital post fra Frøya kommune.
 
Frøya kommune har startet å sende ut posten digitalt.  Dette er i tråd med regjeringens
digitaliseringsprogram - om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandlingen mellom det
offentlige og innbygger og næringsliv.
 
Posten vil bli distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn, etterhvert
også til innbyggernes valgte postkasse hos Digipost eller eBoks. Innbyggerne oppfordres til å oppdatere
Kontaktgregisteret.
Dette er tilgjengelig både på www.altinn.no og www.norge.no .
Innbyggerne vil da bli varslet via sms og e-post om at dokumentet kan leses i den
valgte postkassen eller i Altinn.
 
Bedrifter/organisasjoner kan lese dokumentet elektronisk i «Min meldingsboks»
på https://www.altinn.no via rollen «Kommunale tjenester». Varsel sendes til registrert sms eller e-post-
adresse.
Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen 2 virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir
skrevet ut og sendt via Posten.
 
Digitalt førstevalg –veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Frøya kommune.
 
Med hilsen
Frøya  kommune
 
Spørsmål stilles til:
postmottak@froya.kommune.no
Telefon: 72463200





FRØYA KOMMUNE    
 Vår dato Vår referanse 

 17.12.2015 15/138 
Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 

Sondre B. Bakke  17.10.2015  

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Foretaksregisteret E-postadresse 

Postboks 152 Rådhusgata 25   NO 964982597 MVA postmottak@froya.kommune.no 

7261 Sistranda SISTRANDA  

 

R. Hammervik Rådgivning  

Hammarvikringen 70  

  

NO-7263 HAMARVIK  

Norge GNR 9/203    

    

 

Igangsettingstillatelse 

 

Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn er mottatt her 21.10.2015. 

 

Gjelder:  Jevika Nærmiljøanlegg 

Byggested:  Gnr. 9 Bnr. 3, 189, 203 

Tiltakshaver:  R. Hammervik Rådgivning 

 

Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningsloven § 21-3. Det er ikke 

innkommet merknader. 

 

Saken er behandlet etter delegert myndighet og det fattes følgende 

 

VEDTAK: 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 20-2 gis det igangsettingstillatelse for tiltak i 

samsvar med søknad, herunder oppføring av klubbhus for Hamarvik Grendalag. 

 

Det forutsettes at komponentene i tilknytning til nærmiljøanlegget plasseres slik at de ikke 

kommer i konflikt med sikkerhetssone i forbindelse med kryssende høyspentanlegg. 

 

Før ferdigattest kan gis må det oversendes fullstendige tegninger og situasjonskart som 

plassering av de ulike komponentene i tilknytning til nærmiljøanlegget. 

 

Det gis fritak for ansvar og kontroll. Dette innebærer at tiltakshaver selv må påse at 

byggearbeidene utføres etter plan- og bygningsloven med underliggende regelverk. 

 

Alt arbeid må igangsettes senest tre år etter at tillatelse er gitt. Arbeidet må ikke innstilles for 

lengre tid enn to år, jfr. plan- og bygningsloven § 21-9. 

 

Når arbeidet er fullført – og før tiltaket kan tas i bruk – må det sendes ferdigmelding til 

kommunen med anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. En eventuell klage må fremsettes 

skriftlig innen tre uker etter at vedtak er fattet. 

 

  

Med vennlig hilsen 

 



 

Sondre B. Bakke 

Byggesaksbehandler 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen fysisk signatur. 







 





























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 20/1376    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GRENDALAGSFOND 2020 - TITRAN GRENDALAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

Titran Grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til opparbeidelse og vedlikehold av 

forsamlingshus samt opprusting av samlingsplass på Kjærvågsundet. 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 

utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 

gjennomført. 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

Titran Grendalag har levert en søknad i forhold til opparbeidelse og vedlikehold av 

grendahus samt en oppgradering av lekeplass og samlingsplass i Kjærvågsundet.  

Grendalaget har levert et detaljert budsjett som viser en total kostnad på prosjektet på til 

sammen kr. 227 500.  

Titran har de siste årene blitt et populært utfartssted både og kommunens innbyggere og 

tilreisende og det er viktig å bidra til at fasilitetene fremstår skikkeli. 

Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i frøya kommune. 

 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 



Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 

 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 

3. Nye aktiviteter. 

 

 

Vurdering: 

Vurdering 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i 

kommunestyrevedtak 19/2326. 

Tiltakene beskrevet av Titran Grendalag er viktige for å oppgradere og vedlikeholde 

møteplasser på en av Frøyas mest populære utfartssteder.  Tiltakene vil forhåpentligvis 

gjøre Titran til en enda mer attraktiv plass å besøke seg, samt bidra til Frøya kommunes mål 

om å gjøre grendene mer attraktive. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen Grendalaget legger ned og ønsker å støtte 

opp om tiltaket.  

 

 

 

 

 

 



Titran 21.04.19 

 

Søknad om tilskudd til ny vegg på grendahuset. 

Titran grendalag søker med dette om midler til skifting og isolering av vegg på grendahuset. 

For oss er dette en stor kostnad, men et nødvendig arbeid. Vi må nok leie inn litt hjelp til 

utforing og oppsetting av bordkledning. Riving, isolering og maling tar vi på dugnad. Vi sliter 

med å få folk til å stille på dugnad, derfor innleie av folk. Men vi kan ikke tillate at 

grendahuset forfaller av den grunn. Huset blir brukt til basarer, fest og utleie ( det har et 

godt utstyrt kjøkken ) 

Vi jobber med å isolere gulvet og mure en grunnmur på grendahuset, der må dugnadsfolket 

settes inn. 

Skifting av vegg vil koste oss ca. 200.000,- 

Vi ber om støtte fra dere på ca. 100.000,- 

Vi ser for oss at arbeidet kommer i gang i løpet av 2020 og blir ferdigstilt våren 2021. 

I tillegg ønsker vi oss to benker/bord til barn og sandkasseleker på lekeplassen. Vi vil også 

gjerne ha en grill i Kjærvågsund( gjerne i tilknytning til nye gapahuker) disse grillene som er 

laget med tanke på det offentlige rom koster mellom kr.20.000-30.000.  

Vi ser allerede en økning i besøkende i Kjærvågsund. 

 

Benker a kr. 1500,-   3000,- 

Sandkasseleker   500,- 

Grill              25.000,- 

 

Håper på positivt svar. 

 

For  

Titran grendalag 

Grethe Lund 

leder 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 20/1377    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GRENDALAGSFOND 2020 - UTTIAN GRENDALAG  

 

Forslag til vedtak: 

Uttian Grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til opparbeidelse av 

nærmiljøanlegg/lekeplass. 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del 

utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er 

gjennomført. 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad 

 

Saksopplysninger:   

Uttian Grendalag har levert en detaljert søknad i forhold til opparbeidelse av lekeplass og 

nærmiljøanlegg i grenda. Grendalaget har levert et detaljert budsjett som viser en total 

kostnad på prosjektet på til sammen kr. 376 987,50, Grendalaget opplyser at arbeidene med 

etableringen skal foregå på dugnad 

Kriteriene: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i frøya kommune. 

 Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk sy. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 

Hva kan søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 



 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, 

grunneieravtale ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

Dette kan det søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke tiltaket realisert må tilskuddet tilbakebetales. 

Prioritert rekkefølge av søknadene: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak rettet mot alle innbyggere på Frøya. 

3. Nye aktiviteter. 

 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i 

kommunestyrevedtak 19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Uttian Grendalag er et spennende og godt tiltak som vil bidra til 

aktivitet for alle innbyggerne i grenda. Tiltaket vi forhåpentlig vis gjøre Uttian til en enda 

mer attraktiv plass og bosette seg, samt bidra til Frøya kommunes mål om å gjøre grendene 

attraktive. 

Frøya kommune setter stor pris på den innsatsen Grendalaget legger ned og ønsker å støtte 

opp om tiltaket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1767    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV MERETE MOEN  

 

Forslag til vedtak: 

 

Merete Moen innvilges fritak fra sitt politiske verv som medlem i kontrollutvalget for 

inneværende periode. 

 

Som medlem i kontrollutvalget velges: 

Som vara for den valgte i kontrollutvalget velges: 

Som 2. vara for Rødt i KST velges: 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Merete Moen søker om fritak da det er kronisk sykdom i familen og hun har ikke kapasitet til 

utføre vervet på en god måte. 

 

Da Bente Marie Kvam ble innvilget fritak i KST møtet 18.06.20 sak 50/20, må det velges nytt 

varamedlem for Rødt. 

 

 

§ 7-9.Uttreden og fritak  

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 

henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet 

midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om 

grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den 

som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.  

 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 

fritaksperioden er over. 

 

 



§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre 

måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket 

gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges.  

 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 

forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 

varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved 

flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.  

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller 

varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende 

medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 

prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det 

underrepresenterte kjønnet.  

 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder.  

 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget 

eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, 

kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige 

varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et for lavt antall 

varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten fører til at ett 

kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 

gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å 

velge varamedlemmer til andre organer.  

 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem 

som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller 

fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved 

nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. 

Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen 

over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 

 

Merete Moen innvilges fritak. 

 

 

 

 



Fra: Merete Moen [merete-moen@hotmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 08.07.2020 15:58:53 

Emne: Søknad om fritak fra politisk verv 

Vedlegg:  

Jeg søker fritak fra mitt politiske verv i kontrollutvalget perioden ut grunnet kronisk sykdom i nærmeste familie. 
Jeg har av denne grunn ikke kapasitet til å stå i mitt verv. 

 

 

Mvh 

Merete Moen 

 

Sendt fra min iPad  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1757    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1756    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  
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