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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19. OG 20.11.13  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 19. og 20.11.13 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 19. og 20.11.13. 
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ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016  
 
 
Innstilling: 
 
1. Frøya kommune imøtekommer ikke IMDI’s anmodning om bosetting av 15 flyktninger i 2014. 
2. Rådmannen bes om å bruke perioden fram til tidlig høst 2014 til å danne grunnlag for politisk 

beslutning om videre bosetting i 2015, med spesiell vekt på boligområdet, ny struktur og finansiering 
av boliger for arbeidsinnvandrere slik at utleieboliger kan frigjøres for mottak av flyktninger 

 
Vedlegg: 
 
Brev fra IMDI  
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har mottatt henvendelse fra IMDI Midt-Norge om bosetting av 15 flyktninger i 2014. 
 
Frøya som innvandrerkommune samlet sett 

Frøyas befolkning har siden 2012 økt fra 4338 innbyggere til 4540 (3de kvartal 2013). Antall arbeidsinnvandrere 
frem til januar 2013 hadde økt fra 580 til 701. Dermed utgjorde arbeidsinnvandrerne 15,6 % av Frøyas 
befolkning ved årsskiftet. Slik er Frøya en av de kommunene i landet med størst utfordringer innenfor dette 
feltet. Frøya har et meget ekspansivt næringsliv som en konsekvens av at kommunen er Norges største og 
viktigste oppdrettskommune. Det er etter 1.januar 2013 overført 80 arbeidsplasser fra Kristiansund til Frøya og 
nye uoffisielle beregninger viser at arbeidsinnvandrerne nå utgjør nærmere 18% av befolkningen. Frøya 
kommune hadde en plan for bosetting av disse, men denne planen måtte endres i det Husbanken avslo 
kommunenes søknad om 25 millioner kroner i Startlån. Kommunen hadde på dette tidspunktet søknader inne for 
20 millioner kroner fordelt på 43 søkere. Majoriteten av disse søkerne hadde nylig gått inn i faste 
ansettelsesforhold, og som dermed fikk muligheten, enten til å kjøpe bolig eller bygge selv. Avslaget stanset 
disse planene, og dette medførte at vi ikke fikk frigjort utleieboliger som planlagt slik at vi kunne møte 
overføringene av arbeidstakerne fra Kristiansund på en forsvarlig måte.  

Frøya kommune vedtok i 2012 en Boligplan. I innstillingen til kommunestyret forut for vedtaket og dermed 
godkjenningen av planen ble det gjort følgende vurderinger:  

”Frøya har siden 2009 opplevd en økning i folketallet, uten at dette har hatt de helt store konsekvensene for 
kommunal boligplanlegging. Befolkningsøkningen har nå imidlertid eskalert, først og fremst grunnet det nye 
ansettelsesregimet til SalMar hvor nyfabrikken betinger langsiktige ansettelsesløsninger, men også grunnet den 
positive utviklingen i oppdrettsnæringa og dens underleverandører på generell basis. Situasjonen på 
boligmarkedet er allerede som en konsekvens av dette i ferd med å bli vanskelig. Boligplanen legger opp til en 
vekst på 1,5 % årlig, men siste kvartal alene viste en vekst på hele 1,6% eller 69 personer, noe som skulle 
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fortelle en historie om at det haster å iverksette de tiltakene planen foreslår. I tillegg til boligutfordringene 
haster det også med å iverksette tiltak for å på en bedre måte integrere arbeidsinnvandrerne.  
Presset i boligmarkedet påvirker også situasjonen for de vanskeligstilte ved at de nå opplever større 
utfordringer forbundet med å leie bolig. Dette vil i sin tur presse Frøya kommunes omsorgsbudsjett. Det haster 
derfor også her med å finne varige og gode løsninger.  
 
Til enhver tid er ca 40% av arbeidstakerne i Frøya ansatt i offentlig sektor og handels- og servicenæringene. 
Det er nå sannsynlig at vi her har et overheng, spesielt i skole- og barnehagesektoren som før eller senere vil 
måtte betinge ytterligere ansettelser og dermed enda større press i boligsektoren. Handels- og servicenæringen 
vil kanskje konsolidere stillingen enda et år eller to, men før eller siden vil også disse gruppene stille krav til et 
velfungerende boligmarked.  
Undersøkelser viser at unge etablerere og arbeidsinnvandrere ønsker seg eneboliger. Imidlertid har 
prisøkningen og forhøyede krav til egenkapital vanskeliggjort nybygging. Kommunen har svart opp dette med 
en offensiv holdning til bruk av Startlån, men dette tiltaket alene er ikke nok. Boligplanen skisserer flere 
finansieringsløsninger for unge nyetablerere, og det blir svært viktig framover å etablere en løsning som kan 
tilfredsstille behovene.  
 
I tillegg må det i et attraktivitetsperspektiv gis et boligtilbud de unge ikke kan få andre steder til en tilsvarende 
kostnad. Planen foreslår derfor at det i første omgang skal gis et tilbud om båt- og bryggeplass tilhørende 
tomtene. I neste omgang bør vi søke å fortette allerede bebodde områder ved sjøen. Slik kan boligbygging og 
god strategisk planlegging bidra til at vi klarer å konkurrere med byene om kvalifisert arbeidskraft, noe som er 
blitt mer komplisert når vi nå har færre billige eneboliger å tilby.   
 
For om mulig å øke antallet eneboliger i markedet kan ett av tiltakene være å gjøre det mer attraktivt å bygge 
sentralt plasserte seniorboliger. Dette vil ikke bare frigjøre eneboliger, men også medføre at vi oppnår en 
billigere drift av helse- og omsorgstjenestene våre på sikt. En av løsningene for å oppnå dette kan være å 
etablere et boligbyggelag på Frøya”.  
 
I tillegg til dette gir Boligplanen uttrykk for at Frøya kommune har store utfordringer når det gjelder 
sentrumsnære hybler for elever ved den videregående skolen. I 2014 vil behovet øke ytterligere med 30 enheter 
grunnet at de ”blå linjene” ved Frøya Videregående skole også skal dekke behovet i Møre- og Romsdal fylke. I 
2015 vil dette ha økt til 90 enheter, om ikke andre fylker også velger seg Sør-Trøndelag og Frøya som 
utdanningssted innenfor akvakultur og fiske. 

Kommunal økonomi i flyktningearbeidet. 

Den kommunale økonomien knyttet til den enkelte flyktning vil være svært varierende fra år til år.  De første 2 
årene er flyktningen i introduksjonsprogram, og det aller meste av tilskuddet blir forbrukt til 
introduksjonsstønad, som er flyktningens livsopphold i denne perioden.  Det er da vi også har de største 
utgiftene for øvrig.  Slutten av tilskuddsperioden på 5 år vil balansere ut økonomien. Dersom flyktningen flytter 
før 5 år er gått, vil tilskudd de siste årene opphøre.   
 
Kort oversikt over tilskudd og forventet forbruk pr. flyktning (2012 tall)  
Tilskudd, tilsammen over 5 år:         651.500,- 
Introstønad, til sammen over 2 år:       -328.488,- 
Etablering og møbler:                   -  37.000,- 
Annet forbruk (adm., veiledning/oppfølging, sos.stønad, ekstra undervisning og matr., 
velferdstiltak, lokaler, helse/tannlege, trafikkopplæring, skyss, tolk)   -286.000,- 
 
Boliger 
Pr. i dag og med driftsavdelingens oversikt over kommunale boliger framover, og med utgangspunkt i dagens 
boligmasse, så er det ikke utsikter til at det kan frigjøres boliger for flyktninger neste år.   
 
Ved eventuell nybygging vil planlegging og byggeprosess gjøre at det ikke er realistisk å ferdigstille nye 
kommunale boliger til formålet i anmodningsperioden.  Alternativ er kjøp av boliger hos annen utbygger i 
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perioden, eller leie hos annen huseier. Utleiemarkedet er nå om mulig enda strammere i sentrumsnære områder 
enn det var i 2012, og bevillingene pr. flyktning forventes å ha forverret seg grunnet enda høyere leiepriser nå.   
 
Arbeid/arbeidspraksis 
En hovedintensjon ved bosetting av flyktninger, er at flyktningen i løpet av den toårige introduksjonsperioden 
skal etablere seg i jobb og bli økonomisk selvstendig.  Det vil også ha stor betydning for offentlige utgifter til 
flyktninger. For å oppnå denne intensjonen inneholder introduksjonsprogrammet til den enkelte 
språkpraksis/arbeidspraksis. Erfaring viser at det ikke er lett å finne egnede plasser til alle.  
 
Skole/barnehage 
Grunnskolen på Frøya har i dag stor sterk vekst i antall innvandrerelever, er hardt presset og har betydelige 
utfordringer knyttet til dette.  Barn av arbeidsinnvandrere er den klart største gruppen her.  
Familier av flyktninger vil sannsynligvis bo på Sistranda, og eventuelt ha barnehagebehov knyttet til Barnehagen 
her. I starten vil de sannsynligvis ikke ha bil/norsk førerkort, slik at de er avhengig av å bruke barnehagen lokalt. 
Dersom begge foreldre har plikt til deltagelse i introduksjonsprogram, forutsetter det barnehage/barnepass.  
 
Utdanning 
Noen flyktninger vil ha rett til grunnskoleopplæring for voksne.  Dette er en kommunal utgift. 
Det er en utfordring å organisere dette på en økonomisk akseptabel måte, da det er få deltagere med ulike behov. 
Fagutdanning er en forutsetning for å få fast arbeidsforhold på noen arbeidsplasser. Gjennomføring av 
videregående skole er en utfordring å tilrettelegge.  Noen større steder har egne grupper for fremmedspråklige i 
ulike fag.  Frøya ligger utenfor dagpendleravstand til slike tilbud.  
 
Vurdering:  
 
Ved eventuelle framtidige boligløsninger for flyktninger er det sett fra et integreringsperspektiv, et poeng ikke å 
bosette i for tette flyktningegrupperinger. 
 
Det er i dag stort press på kommunale boliger, og det er ikke utsikter til at det frigjøres nok kommunale boliger 
innen eksisterende boligmasse til å bosette flyktninger.  
Det er lite tilrådelig å planlegge bosetting av flyktninger med grunnlag i leide private boliger i et stramt 
utleiemarked, spesielt på Sistranda. 

Frøya kommune er positiv til mottak av flyktninger, men situasjonen kommunen er kommet i er utfordrende 
grunnet en av landets høyeste befolkningsøkninger, først og fremst grunnet høy arbeidsinnvandring fra 
Østeuropa. Kommunen er i gang med strukturendringer for å kunne møte disse utfordringene på en forsvarlig 
måte. Det vil under disse strukturendringene også bli tatt høyde for forsvarlig mottak av flyktninger. Inntil dette 
er på plass, kan ikke kommunen motta flyktninger i 2014. 
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GNR 64 BNR 61 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune selger tilleggtomt til Gnr. 64, bnr. 61 på totalt ca. 150 m2 til Ragnhild Elverum, Stjørdal. 
Arealet som selges skal være i samsvar med kart som er vedlagt Sula fiskarlag sin uttalelse i saken. Det 
forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen. 
 
Tomteprisen fastsettes til kr. 12.500,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom 
kjøper og selger.  
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Ragnhild Elverum, Stjørdal, datert 01.08.2013 
Kart i målestokk 1:500 
Uttalelse fra Sula fiskarlag inkl. kart, datert 15.102013 
 
Saksopplysninger:   
 
Ragnhild Elverum, Stjørdal søker om tilleggstomt til sin fritidsbolig på Sula, Gnr. 64, bnr. 61. Søknaden 
omfatter en stor del av areal inn mot fylkesvegen. Totalt tilleggsareal er på  
ca. 150 m2.  
 
Vurdering: 
 
Sula fiskarlag har hatt saken til uttalelse og de har endret på omsøkte tillegg på grunn av adkomst til Gnr. 64, 
bnr. 135 . Rådmannen er enig i at man må sikre adkomsten til bakenforliggende eiendommer slik fiskarlaget har 
gjort vedtak om. 
 
Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søker får kjøpe tilleggstomt som er i samsvar med fiskarlagets uttalelse i 
saken. Når det gjelder prisfastsetting har det for tilleggstomter til fritidsbruk blitt fastsatt en kvadratmeterpris på 
kr. 50,- pr. m2. Imidlertid må man for små tomter fastsette en minimumspris for at kommunen skal få dekket sine 
utgifter til gebyrer som etter bestemmelsene for Sula skal deles likt mellom kjøper og selger. 
 
Totalt vil alle gebyrer for deling, oppmåling og tinglysing av skjøte beløpe seg totalt til  
kr. 10.000,- hvorav kommunen må dekke 50% av kostnaden. For at kommunen ikke skal gå på «tap» ved salg av 
tilleggtomten og oppnå en kvadratmeterpris for råtomten på 50,- kr/m2, fastsettes det en kjøpesum for 
tilleggstomten på kr. 12.500,- 
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AVHENDING AV SULA SKOLE  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune som eier av Sula skole ser positivt på at Sula grendalag har planer for rehabilitering og 
en senere bruk av Sula skole til utvidelse av eksisterende grendahus.  
 
Kommunen vil derfor overføre eiendommen til Sula Grendalag for kr. 1,- Det inngås avtale med 
grendalaget som omfatter betingelser om rehabilitering og fremdrift av dette arbeidet, samt senere drift 
og vedlikehold av bygningsmassen. I samme avtale inngår det også bestemmelse om at kommunen dekker 
årlige kapitalkostnader for et lån på kr. 1 mill som tilsvarer de beregnede rivningskostnadene for bygget. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtalen og kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å 
godkjenne avtalen. 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra Sula Grendalag, datert 30.08.2013 
Fasader og tegninger som viser skolen etter en evt. ombygging 
Særutskrift fra sak 31/10 i Formannskapet den 16.03.2010 
Tilstandsrapporter fra 2011 
 
Saksopplysninger:   
 
Sula skole ble nedlagt fra og med skolestart i 1999. Etter denne tid ble den tidvis brukt til skoleformål når været 
var så dårlig at det ikke var forsvarlig å sende skolebarna med båten til Mausund. I 2001 ble det fremlagt sak for 
Formannskapet vedrørende fremtidig bruk av Sula skole. Denne saka ble utsatt, da det skulle avholdes takst. 
Rådmannen kjenner ikke til at det ble avholdt noen takst, da en slik takst må omfatte også en vurdering av hva 
skolen skal benyttes til. Det naturlige ville være å utarbeide en tilstandsrapport, men dette ble aldri foretatt. 
 
I 2005 ble det så vedtatt at den eldste delen av Sula skole skulle rives og dette ble utført av samme entreprenør 
som bygde fergeleiet på Sula. I saksframlegget var fremtiden for skolen også her omtalt: 
 
”Når det gjelder mellombygget så får vi komme tilbake til dette etter at Sula grendalag har hatt sitt årsmøte, hvor 
saken vedrørende om de vil overta mellombygget vil bli behandlet.” 
 
Saken ble så tatt opp på nytt i formannskapet i 2010, hvor følgende vedtak ble fattet: 
 
«Frøya kommune går i dialog med Sula grendalag om avhending av skolebygningen på Sula:» 
 
Etter dette vedtaket ble det foretatt en tilstandsvurdering av Holmen Takst v/Per Arne Gustad. Denne rapporten 
forelå i mars 2011 og ble oversendt Sula Grendalag som grunnlag for en fremtidig dialog om evt. avhending av 
skolen til grendalaget.  
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Det har vært kontakt flere ganger med grendalaget om saken, men først nå foreligger det en skriftlig 
tilbakemelding fra grendalaget om at de ønsker å overta bygningsmassen. De har fått utarbeidet tegninger som 
viser den utnyttelse de tanker for skolebygningen. 
 
Vurdering: 
 
Slik skolen fremstår i dag er det et stort behov for vedlikehold og kommunen kan ikke lengre ha denne 
bygningen stående uten at bygningen blir vedlikeholdt eller revet.   
 
Det gamle lærerrommet ved skolen benyttes i dag som base for hjemmesykepleien. Her har det vært kontakt med 
pleie- og omsorg i kommunen og de ser at denne basen kan nedlegges.  
I dag er det heller ingen skolebarn som bor på Sula og man ser heller ikke her noen form for utnyttelse til 
skoleformål i kommunal regi. Situasjonen kan imidlertid endre seg, slik at det kan være formålstjenlig å bygge 
inn i en evt. avtale med grendalaget at hjemmesykepleien kan fortsatt ha sin base i lokalene, samt at man sikrer 
en evt. fremtidig leie til skoleformål dersom det på nytt blir opprettet skole på Sula. 
 
I tilstandsrapporten for bygningene så er denne delt i to ulike rapporter. Den ene gjelder mellombygget som er 
den eldste delen og som ble bygget på 60 tallet. Den andre gjelder tilbygget som ble bygget i 1977 og som også 
omfattet gymsalen, men som allerede er overtatt av grendalaget. 
 
«Mellombygget»: 
Konklusjonen i rapporten er at bygningen bærer preg av manglende vedlikehold over lang tid og det er registrert 
omfattende lekkasjer og råteskader. En evt. rehabilitering vil bli svært omfattende og det bør vurderes om det er 
mer hensiktsmessig å rive hele fløyen. Dersom en rehabilitering blir betegnet som en hovedombygging så vil 
dette utløse krav til at hele bygningen må oppgraderes til dagens tekniske forskrift TEK10. 
 
Mellombygget er på ca. 270 m2 og full rehabilitering er beregnet til kr. 1.623.800,- eller ca. 6014,- kr/m2 ekskl. 
mva. I tilstandsrapporten er det også antydet en kostnad på 
ca. kr. 320.000,- + mva for riving av borttransport av bygningsmaterialene til godkjent deponering. Alle priser er 
angitt i 2011-priser. 
 
«Bibliotekfløya»: 
Denne fløya bærer også preg av lite vedlikehold de senere år og tak/fasader anses som modne for rehabilitering. 
Det er registrert også stedvis lekkasjer fra tak og det ble også registrert stedvis fukt i vegg/bjelkelag. Dette anses 
imidlertid å ha så lite omfang at dette kan repareres lokalt ved en evt. rehabilitering av fasader og tak. En evt. 
rehabilitering av fløyen både ut og innvendig vil også her sannsynligvis defineres som hovedombygging og kan 
utløse krav til at hele bygningen må oppgraderes til TEK10. 
 
Bibliotekfløya er på ca. 400 m2 og full rehabilitering er beregnet til kr. 966.800,- eller 
ca. 2417,- kr/m2 ekskl. mva. Her er det i tilstandsrapporten ikke beregnet rivingskostnader, men tar vi 
utgangspunkt i rivingskostnaden for mellombygget vil rivingskostnaden for bibliotekfløya bli på ca. kr. 
474.000,- + mva. 
 
Dette betyr at rivingskostnaden for resterende del av Sula skole som ikke allerede er avhendet til Sula grendalag 
er beregnet til totalt kr. 992.000,- inkl. mva. 
 
Ut fra vedtaket i formannskapet i 2010 skulle kommunen gå i dialog med grendalaget om avhending av 
skolebygningen. Det er fra Rådmannen bedt om en skriftlig henvendelse til kommunen med bakgrunn i den 
tilstandsrapporten som er utarbeidet og ut fra vedtaket i formannskapet. Den formelle henvendelsen foreligger nå 
og er datert 30.08.2013. 
 
Sula grendalag viser her til de planer de har for skolebygningen og det vedtak som er gjort for finansiering av en 
restaurering av bygningsmassen. De planer de har for bygningene er opplistet i brevet til kommunen og det er 
også vedlagt tegninger. De har en kalkyle på  
kr. 1.500.000,- for hele rehabiliteringen. Grendalaget vil her dekke halvparten av kostandene ved kontanter, samt 
en betydelig dugnadsinnsats. 
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De søker om at Frøya kommune overfører bygningsmassen til Grendalaget for kr. 1 pluss at de mottar den 
kostanden Frøya kommunen vil ha for riving av bygningene. So det fremgår av ovenstående oppsett vil 
rivingskostnadene dreie seg om ca. kr. 1 mill inkl. mva. 
 
De anfører også i sitt brev at kommunen i dag har utgifter på bygningen i form av strøm, kommunale avgifter, 
forsikring m.v. som grendalaget selvsagt overtar dersom bygningen overføres til grendalaget. 
 
Rådmannen har sett på de årlige utgifter for Sula skole og det dreier seg om ca. kr. 40.000,- som i hovedsak 
omfatter forsikring og strømutgifter. 
 
Dersom kommunen gjør vedtak om å avhende skolen og at grendalaget gis et tilskudd på kr. 1 mill som tilsvarer 
rivingskostnaden, så må dette tas av driftsbudsjettet, da kommunen ikke lengre er eier av bygget og kan derfor 
ikke aktivere bygningen i sitt regnskap. Rådmannen er fullt klar over at noe må foretas når det gjelder Sula skole 
og at det beste alternativet er at bygningsmassen overtas av grendalaget under forutsetning av at den rehabiliteres 
og vedlikeholdes i fremtiden. Det vil imidlertid være en utfordring å gi et engangstilskudd på  
kr. 1 mill uten at dette vil gå utover andre driftsoppgaver i kommunen. 
 
Rådmannen vil derfor innstille på at det gis et årlig tilskudd til grendalaget som tilsvarer renter og avdrag på et 
lån på 1 mill som grendalaget må ta opp for å rehabilitere bygningen og som tilsvarer rivingskostnaden for 
bygningen. Med en rente på 4% og en avskrivningstid på 30 år vil dette første året dreie seg om et tilskudd på 
ca. kr. 75.000,-. Dette er samme løsningen som ble valgt da idrettshallen ble oppført og hvor kommunen dekket 
Frøya il sine lånekostnader ved å gi et tilsvarende tilskudd. 
 
Rådmannen ser det som svært viktig at det nå tas fatt på rehabilitering av bygningsmassen ved Sula skole, slik at 
skolen ikke fremstår som en bygning til «nedfalls». Med forslaget om å gi et årlig tilskudd for å dekke renter og 
avdrag med et låneopptak som tilsvarer rivningskostnaden, så vil dette ikke gripe alvorlig inn i andre 
driftsoppgaver i kommunen. Det vil også være i tråd med tidligere vedtak som er gjort i lignende saker jfr. 
idrettshallen/kulturhuset. 
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KJØP AV HAVNEVÅGEN BOLIGFELT PÅ FLATVAL  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune avslår tilbudet fra Gunnar Kristoffer sen, vedrørende kjøp av Havnevågen boligfelt på 
Flatval.  
 
Vedlegg: 
 
1. Brev fra Gunnar Kristoffersen, datert 16.08.13. 
2. Reguleringsplan Havnevågen boligfelt. 
 
Saksopplysninger:   
 
Gunnar Kristoffersen har på vegne av grunneierne i Havnevågen boligfelt, sendt en forespørsel til Frøya 
kommune og tilbyr salg av det ferdig regulerte boligfeltet på Flatval. Kristoffersen er selv grunneier i 
Havnevågen boligfelt. 
 
Boligfeltet ligger ved Havnevågen på Flatval, og har en avstand på ca. 1,5 km til Nabeita skole og ca. 6,5 km til 
Sistranda. 
 
Reguleringsplanen omfatter 12 boligtomter og 6 nausttomter. Innenfor disse tomtene mener søker at det vil være 
mulig å etablere 13 – 14 boenheter med eneboliger og rekkehus. Av boligtomtene er to tomter ikke på salg (nr. 6 
og 7). Årsaken til dette er at grunneierene ønsker å beholde disse selv. Tomt nr 5 ønsker også grunneier å 
beholde selv, men det opplyses om at det er inngått en skriftlig avtale med grunneieren om at han skal betale kr. 
175 000,- som sin andel av utbyggingskostnadene for veg, vann og avløp.  
 
De totale utbyggingskostnadene for veg, vann og avløp er beregnet til å beløpe seg til ca kr. 2,1 mill. Selger 
fremhever også at en utbygging av avløpsanlegget for boligfeltet vil gi mulighet for opprydding av 
avløpsforholdene for eksisterende boliger i området som har utslipp til Havnevågen. I følge selger kan ca. 12 
eksisterende boliger tilknyttes dette nye avløpsanlegget.   
 
Boligfeltet inkl. nausttomtene tilbys solgt for kr. 2.200.000,-. Salgsannonsen er også å finne på www.finn.no.  
 
Vurdering: 
 
Per i dag finnes det omtrent 170 ledige boligtomter til salgs på Frøya. Cirka 80 av disse befinner seg i 
Beinskaret, mens resterende i hovedsak befinner seg på Nordskaget, Nesset og Hamarvika. Denne 
reguleringsplanen legger til rette for 10 nye boligtomter. I tillegg til dette er vi kjent med at det foreligger to 
andre private planforslag for boligfelt på Flatval.  
 
Befolkningsprognosen fram mot 2020, viser at Frøya kan forvente en vekst på ca. 414 personer. I følge SSB er 
den gjennomsnittlige husholdningsstørrelsen i 2013 på 2,21 personer. Tar vi hensyn til dette, og forutsetter at 
alle forventede tilflyttere vil bygge nye eneboliger, har vi et behov på ca 190 boligtomter fram mot 2020. 
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Dersom vi legger sammen kostnaden for kjøp av boligfeltet samt de estimerte kostnadene for bygging av vei, 
vann og avløp, beløper dette seg til 4,3 mill. Selger opplyser at det er inngått avtale med en grunneier (eier av 
tomt 5) om at denne skal betale kr. 175 000,- for utbyggingskostnader for veg, vann og avløp. Dette beløpet kan 
vi dermed trekke fra totalsummen som da blir på kr. 4 125 000,-. Av de 12 tomtene, er det kun 9 som kan selges 
videre av kjøper. Dette gir en prisantydning på ca kr 458 000,- for hver av de 9 råtomtene, ferdig opparbeidet 
med vei, vann og kloakk. I dette regnestykket er det ikke tatt hensyn til salg av nausttomter, som vil bidra til å 
redusere dette beløpet.  
 
Rådmannen er også kjent med at det foreligger to andre private planforslag på Flatval når det gjelder boligfelt. 
Et eventuelt ja i dette tilfellet kan være med å danne presedens for eventuelle henvendelser fra disse 
grunneierene. 
 
Etter en samlet vurdering er rådmannen av den oppfatning at Frøya kommune bør takke nei til denne 
forespørselen om kjøp av Havnevågen boligfelt. 
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FELLES STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALREGIONEN  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for 
Orkdalsregionen. 
 
Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver 
og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 
 
Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter Agdenesmodellen. Den estimerte 
kostnaden på kr 33 000,- dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger.  
 
Vedlegg: 
 
1. Brev fra Orkdalsregionen til kommunestyret i Frøya kommune med vedlegg, datert 18. oktober 2013. 
2. Kopi av KSTsaknr 109/13 
 
Saksopplysninger:   
 
Orkdalsregionen henvendte seg i sommer til de deltagende kommunene i Orkdalsregionen, vedrørende spørsmål 
om å slutte seg til utarbeidelsen av en felles strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Den 31.10.2013 gjorde 
kommunestyret i Frøya kommune følgende vedtak (vedlegg 2): 
 

1. Frøya kommune er i utgangspunktet positiv til å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk 
næringsplan for Orkdalsregionen. Kommunens deltagelse er avhengig av tilstrekkelig oppslutning 
fra de andre kommunene i regionrådet. 

• Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen 
analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 

• Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter «Agdenesmodellen». 
2. Et mer detaljert opplegg for organisering, fremdrift, egeninnsats og samla ressursbruk behandles i 

regionrådet og kommunene høsten 2013. Først når dette foreligger og kommer til behandling, så vil 
Frøya kommunestyre fatte sitt endelige vedtak om sin deltagelse i utarbeidelsen av en felles 
strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. 

 
Dette forslaget er nå behandlet i alle ti kommuner. Ni av kommunene har gjort vedtak som er forholdsvis 
identisk med forslaget til vedtaket som er utsendt fra regionrådet. Skaun kommune ønsker ikke å ta stilling til 
eventuell deltagelse før kostnader til planarbeidet og oppfølging av planen er nærmere avklart. 
 
Samtlige kommuner i dette arbeidet har nå fått et nytt brev fra Orkdalsregionen, såkalt trinn 2 i forankringen av 
dette arbeidet (vedlegg 1). Dette dokumentet beskriver prosessen og avslutter med forslag til likelydende vedtak 
i kommunestyrene.  
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Planprosessen skal strekke seg fra januar 2014 og et år fremover i tid. Hovedmålet er å synliggjøre de 
utfordringer og muligheter næringslivet i Orkdalsregionen står overfor. Prosessen skal involvere bredt og 
regionrådsmøtet 18. oktober 2013 kom fram til noen retningsgivende strategier. Disse strategiene er: 
leverandørutvikling/ nettverksbygging/ strategier for produksjonsindustrien, kompetanse/ rekruttering, mat (sjø 
og land) og opplevelser/ reiseliv. 
 
Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen skal være et kort, strategisk dokument som viser tydelig hvilke 
utfordringer næringslivet i regionen står overfor de nærmeste årene, og hvilke strategier som er særlig relevante 
for å møte disse utfordringene. 
 
Fremdriftsplan: 
 13. desember 2013: Regionrådsmøte og oppstart av planarbeid 
 Januar 2014: Strategimøte politikere og næringsliv 
 Februar- september 2014: Møter/ workshops 
 November- desember 2014: Planen ferdigstilles 
 Januar 2015: Planen legges frem for regionrådsmøte. 
 Februar- mars 2015: Planen legges frem for kommunestyrene 
 
Budsjett: 
 Kostnadsplan i kr: 
Tittel 2014 SUM 
Foredragsholdere 50 000 50 000 
Innleid konsulent skriving/ lederstøtte 250 000 250 000 
Innleid konsulent koordinering møter/ workshops, næringsliv/ kommuner 350 000 350 000 
Reiser 50 000 50 000 
Utredning/ statistikkgrunnlag 50 000 50 000 
Møter/ workshops/ fasilitering 100 000 100 000 
Uforutsette utgifter 50 000 50 000 
Sum kostnad 900 000 900 000 
 
 Finansieringsplan i kr: 
Tittel 2014 SUM 
Egenandel/ arbeidsinnsats næringslivet 100 000 100 000 
Egeninnsats/ arbeidsinnsats kommunene 50 000 50 000 
Kontingent kommunene etter Agdenesmodellen 300 000 300 000 
Skjønnsmidler 200 000 200 000 
Sør-Trøndelag fylkeskommune 250 000 250 000 
Sum finanisering 900 000 900 000 
 
 Kostnadsfordeling i kr. for kommunene basert på Agdenesmodellen *: 
Rindal 16 000 
Hemne 29 000 
Snillfjord 9 000 
Hitra 31 000 
Frøya 33 000 
Agdenes 15 000 
Rennebu 19 000 
Meldal 29 000 
Orkdal 73 000 
Skaun 46 000 
Sum 300 000 
* Under forutsetning av at Sør- Trøndelag fylkeskommune bevilger omsøkt beløp og at Skaun kommune velger å 
delta i planarbeidet. 
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Orkdalsregionen er prosjekteier. Planen blir etter ferdigstillelse overlevert kommunen for vedtak og 
implementering. Medlemmer i styringsgruppe for regional strategisk næringsplan velges i regionrådsmøte 13. 
desember. Arbeidsutvalget i Orkdalsregionen fungerer som arbeidsgruppe. Sekretariatsleder i Orkdalsregionen 
skal være prosjektleder for planen og det skal leies inn ressurser for koordinering av møter og skriving av planen 
 
Styringsgruppa vil ha følgende sammensetning: 
Leder: Leder i Orkdalsregionen 
Medlem: Nestleder i Orkdalsregionen 
Medlem: Rep. næringslivet i Orkdalsregionen 
Medlem: Rep. næringslivet i Orkdalsregionen 
Medlem: Rep. fylkeskommunen 
Sekretær: Prosjektleder 
 
Forslag til likelydende vedtak i kommunestyrene: 
«Xx kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for 
Orkdalsregionen. 
 
Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakrgunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og 
være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 
 
Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter Agdenesmodellen.» 
 
Vurdering: 
 
Frøya kommune etterspurte et mer detaljert opplegg rundt disse punktene, under forrige behandling av denne 
saka. Orkdalsregionen har i dette brevet spesifisert nærmere i forhold til punktene; organisering, fremdrift, 
egeninnsats og samla ressursbruk.  
 
Den samla ressursbruken er satt til kr. 900 000,-. I følge budsjettet skal Frøya kommune bidra med kr. 33 000,- 
av dette. Dette beløpet forutsetter at Sør- Trøndelag fylkeskommune bevilger omsøkt beløp på kr. 250 000,- og 
at Skaun kommune velger å delta i planarbeidet (kr. 46 000,-). Det er derfor en mulighet for at dette «kontingent-
beløpet» kan vokse seg større. I tillegg til dette beløpet, skal kommunen stille med egne personellressurser i dette 
arbeidet. Ut fra finansieringsplanen er den samlede egeninnsatsen til kommunene estimert til å være kr 50 000,-. 
Dersom det da er 10 kommuner som deltar vil det si at hver kommune skal stille med ca kr. 5000,- i egeninnsats. 
Dette virker å være litt i minste laget når kommunene «selv må skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen 
analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper.» Brevet fra Orkdalsregionen går ikke 
nærmere inn på omfanget av dette arbeidet. Avhengig av det faktiske omfanget, kan det for Frøya kommunes del 
bli aktuelt å benytte eksempelvis Trøndersk Kystkompetanse og/ eller Frøya Næringsforum til noe av dette. I 
tilfellet vil dette sannsynligvis føre til merkostnader, i form av kjøp av tjenester. 
 
Som vi ser av fremdriftsplanen, skal planprosessen strekke seg fra januar 2014 og cirka et år fremover i tid. Det 
fremheves at prosessen skal involvere bredt, uten at dette blir nærmere spesifisert i brevet. I regionrådsmøtet den 
18. oktober 2013 kom man fram til noen retningsgivende strategier for dette arbeidet. Disse strategiene er: 
leverandørutvikling/ nettverksbygging/ strategier for produksjonsindustrien, kompetanse/ rekruttering, mat (sjø 
og land) og opplevelser/ reiseliv. De fleste av disse temaene er gjenkjennbare i det foreliggende forslaget til 
strategisk næringsplan for Frøya kommune.  
 
Rådmannen tilrår at Frøya kommune tiltrer dette arbeidet. Det finnes imidlertid ikke budsjetterte midler til dette 
formålet. De forespeilede kostnadene må derfor dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger. 
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AVTALE MELLOM NORSK DATA SENTER (NDS) OG FRØYA KOMM UNE FRA 01.01.2014  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune inngår vedlagte tjenesteavtaler nr 1-10 med Norsk Data Senter fra 01.01.14. Avtalene er 
ansaffet etter lov om offentlige anskaffelser, og har en variget som følger rammeavtalen til STFK. 
Avtalene er uavhengige av hverandre og kan sies opp hver for seg.  
 
Avtalene generer følgende kostnader for Frøya kommune. Alle priser er oppgitt i eks. mva 
 
Tjenesteavtale 1: Serviceavtale 
Avtale på timebank samt oversiktsdokument med priser. Total årlig kostand: Løpende etter behov. Trer ikraft 
hvis support på 9,5 t er «brukt opp». Timepris pr dato er kr 869.- pr time (regulert av konsulentavtalen i STFK) 
Vil annta at at dette vil generere en årlig utgift år 1 på (basert på support tall fra ATEA AS) intill 100 000 kr/år, 
og senere avta. 
 
Tjenesteavtale 2: Serverovervåkning- Full overvåkning av alle serverne.  
Pris mnd: 8 325kr/ år: 99 900 kr 
   
Tjenesteavtale 3: Vedlikehold AD og Exchange- Vedlikehold 1g/uke av kommunens AD og Exchange 
løsninger. Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000 kr 
 
Tjenesteavtale 4: Vedlikehold citrix- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens citrix løsninger.  
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr 
 
Tjenesteavtale 5: Vedlikehold nettverk- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens nettverk løsninger. Pris mnd: 6 
000kr/ år: 72 000kr 
 
Tjenesteavtale 6: Vedlikehold sikkerhet- Vedlikehold 1g/uke av kommunens sikkerhetsløsninger. Pris mnd: 6 
000kr/ år: 72 000 kr 
 
Tjenesteavtale 7: Vedlikehold VMware- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens VMware.  
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000 kr 
 
Tjenesteavtale 8: Vedlikehold SCCM- Vedlikehold 1g/uke av kommunens SCCM løsning.  
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr (trer ikraft etter installasjon av dette) 
Tjenesteavtale 9: Microsoft system oppdateringer- Ukentlige oppdateringer.  
Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000kr 
 
Tjenesteavtale 10: Supportavtale- Tilpasset avtale. 570 minutter support pr mnd.  
Pris mnd: 8 300 kr/ år: 99 600kr 
 
 



Saknr: 175/13 

Vedlegg: 
10 tjenesteavtaler 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har siden 2007/2008 hatt avtale med ATEA AS (tidligere EMENTOR AS) om overvåkning og 
support av kommunens IKT system. Denne er nå oppsagt med virkning fra 01.01.14. 
 
Alt innkjøp innenfor området IKT omfattes av lov om offentlige anskaffelser, som sier at: «§ 6-1. Rammeavtaler 
- (4) Rammeavtaler kan ikke inngås for mer enn fire år, med unntak av tilfeller som er særlig berettiget ut fra 
rammeavtalens gjenstand.» Dette er begrunnelsen for at kommunen har sagt opp alle avtaler med ATEA AS, 
men virkning fra 31.12.13. 
 
Frøya kommune er tilsluttet en rammeavtale på innkjøp med STFK. Etter gjennomført konkurranse på IKT har 
STFK inngått rammeavtale med NDS. Frøya kommune behøver derfor ikke å konkurranseutsette anskaffelse av 
denne tjenesten. 
 
Konkurransegrunnlaget for kjøp av konsulenttjenester  – IKT, Sør Trøndelag Fylkeskommune sier følgende:  
 

 
 
Da ingen av tjenesteavtalene overstiger maxbeløpet på kr 100.000 kr har Frøya kommune 
og Norsk Data Senter (NDS) høsten 2013 kjørt en prosess for etablering av driftsavtaler.  
Kommunen og NDS har også som en del av dette gjennomført en kartlegging og helsesjekk av kommunens 
datapark. 
 
Frøya kommune ønsker ut fra dette å inngå tjenesteataler med NDS på overvåkning, samt systemvedlikehold.  
Disse avtalene skal dekke kommunens behov for en proaktiv overvåkningsløsning for å detektere unormalheter i 
server/infrastruktur.  
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Systemvedlikehold 
Frøya Kommune har ønske om at NDS utfører faste vedlikehold av serverløsning. Dette utføres 4 ganger pr. mnd 
i en oppstartsfase. Tanken er at ny IKT leder vil overta dette delvis eller helt når denne er på plass. Dette skal 
sikre at Frøya Kommune har jevnlig utførelse av driftsrelaterte oppgaver som er bestilt, eller fanges opp i 
overvåkningsavtalen. Det er viktig å bemerke at prisen vil gå ned etter hvert som kommunen overtar denne 
oppgaven selv.  

Brukersupport 
Frøya kommune ønsker at NDS utfører brukersupport. I en oppstart ønsker kommunen at NDS tar ansvar for 1. 
linje support til brukerne eksl. support på fagprogrammer. Målet er at kommunen selv skal håndtere dette etter 
en tid, når styringsverktøy er på plass og gammelt utstyr er skiftet ut. 
 
NDS vil tilgjengeliggjøre applikasjon for fjernsupport av brukerne. Denne kan installeres slik at alle brukerne 
har snarvei til NDS Support fra sitt «PC Skrivebord».  
I tillegg kan brukere fra Frøya kontakte NDS på følgende måte: 
 

1. www.helpdesk.nds.no 
2. kundeservice@nds.no 
3. tlf. 69 27 80 00 

 
Brukersupport saker skal registreres i NDS helpdesk dersom de ikke løses innen 20 minutter. Beskrivelse og 
kontrakt for NDS support er vedlagt.  
 
NDS og Frøya skal ha ukentlige møter for gjennomgang av løpende saker. 
  
Frøya betaler fast kr. 8300 pr mnd for brukersupport. Dersom brukersupport bruken overstiger den løpende 
kostnad pr mnd, belastes support pr. minutt fra timebank med timespris på kr. 869,- kr 

Investeringer 2014 

Frøya kommune ser at det er nødvendig med flere investeringer. Dette er avdekt i helsesjekk utført av NDS, samt 
det er påpekt av eksisterende driftsleverandør. 
 
Rådmann velger nå å beskrive noen detaljer, slik at «tingenes» tilstand blir belyst- samt at dette er en 
begrunnelse for rådmannens investeringskostnad på området for 2014 og i langtidsplan. 
 
Det presiseres i tillegg at de anbefalinger på investeringer som fremgår skal anskaffes etter lov om offentlige 
anskaffelser. Derfor kan det være at enkelte investeringer må ut på minianbud fordi andelen konsulenttimer 
overstiger 115 timer. 
  
Anbefalte investeringer i 2014: 

Opprydding Serverrom 
Serverrom er uryddig, -kabler og koblinger må merkes. Dette for å forhindre at det blir nedetid i feilsituasjoner. 
 
Kostnader estimert fra NDS for dette arbeidet: Kr. 20 000,- («arbeidspenger») 

Etter sjekk Citrix og Active Directory 
Eksisterende leverandør kjører Citrix prosjekt som ikke er fullført. NDS anbefaler en etter sjekk av prosjektene, 
for rydding i AD, samt kvalitetskontroll av Citrix løsning. Dette er viktig for å sikre en god brukeropplevelse, 
samt at NDS har riktig grunnlag for å drifte løsningen på en best mulig måte for Frøya Kommune. 
 
Kostnader fra NDS for dette arbeidet: Kr. 30 000,- («arbeidspenger») 

Etablering Overvåkning 
Etablering av overvåkningstjenesten kan begynne allerede i 2013, med opprettelse av tilganger for NDS. Dette 
sikrer raskere overgang til NDS fra 01.01.2014. Dersom dette ikke er mulig i 2013, kommer denne kostnaden i 
2014. 
Etablering av NDS Overvåkning: Kr. 40 000,- («arbeidspenger») 
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Nettverk, optimalisering og fornyelse 
En vesentlig del av infrastrukturen til Frøya Kommune er svitsjer og rutere. Tidligere IKT leder og eksisterende 
leverandør har påpekt at ruter sentralt og 9 stk. kant/lokasjons rutere må byttes. Årsaken til dette byttet er eldre 
komponenter i nettverket, skal gi bedre ytelse og enklere management.  
 
Pris for Cisco rutere: 
1 stk. Cisco 2951, sentral ruter   kr.  28 480,-  
9 stk. Cisco 2911, kant ruter   kr. 108 113,-  
Estimat installasjon av rutere:    kr.  36 498,-  
 
Sum:  (utstyr + «arbeidspenger»)   kr. 173 091 

Sikkerhet- kontroll og administrasjon klientmaskiner 
Frøya har i dag mange eldre maskiner til de ansatte. Samtidig er det ingen kontroll på klientene, ang antivirus og 
windows oppdateringer. I tillegg mangler Frøya inventarkontroll. 
 
NDS har foreslått implementering av SCCM 2012. Dette er Microsoft sitt verktøy som skal dekke flere behov 
for Frøya: 

• Image for nye maskiner- automatisert installasjon 

• Forefront antivirus- med sentral kontroll og administrasjon 

• Windows Updates- sentral kontroll og management av windows oppdateringer 

• Inventarkontroll- Full oversikt over alle maskiner i netttet 

• Programvare- Sentral løsning for utrulling av programvare og oppdatering av programvare. F.eks. Java, 
Adobe etc. 

• Fjernstyringsverktøy m.m 
 
Ettersom Frøya bør investere i nye maskiner raskt, anbefaler NDS at SCCM løsning implementeres på 
administrasjon for skole. Sentral løsning vil inkludere 2-3 virtuelle servere på eksisterende plattform, med 
SCCM og SQL.  
Installasjon og oppsett er estimert til  kr. 150 000,- 
 
Lisenser har Frøya ifølge IKT fra før, men dette kan medføre tilleggskostnader. 

Exchange 2013 
Frøya har en eldre e-post løsning, som ønskes oppgradert. 
Dette både for ny funksjonalitet, men for forbedring av dagens server, samt bedre støtte for ny Office 
programvare (Office 2013 kontorstøtte programvare). 
 
Kostnader for normal oppgradering er kr. 30 000,- 
Dette forutsetter at integrasjoner med telefonsentral og støtteprogrammer som f.eks TRIO kjører på versjoner 
som støtter Exchange 2013. 

Antispam løsning 
Pris og estimater: 40 000 kr for 400 brukere. 

Database server oppgradering 
Frøya melder at deres 2 SQL Servere (en på hver sone) trenger oppgradering. Frøya kjører SQL versjon som 
ikke lenger støttes ved oppgradering av fagprogrammer. For å komme med riktig design av servere, for å støtte 
de fagprogrammer som kjøres, anbefales en detalj kartlegging fra NDS, for å treffe riktig løsning og skalering. I 
mange tilfeller oppnås best effekt med å etablere nye Windows Servere, med ny SQL databaser server, for 
deretter å flytte dagens databaser til ny løsning. 
 
NDS kjører kartlegging av dagens løsning for å ha kvalifisert design og pris: Kr. 27 808,- 

Skoleløsning 
Frøya har i dag ikke en god felles skoleløsning. Det er mye «joggesko» aktivitet, i stedet for proaktiv drift med 
fokus på å legge til rette for «det digitale spranget». Alle skoler i Norge har en målsetning om større bruk av 
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digitale læremidler, og felles tjenester som en del av FEIDE løsningen. For å kunne nå de målsetninger, må 
Frøya investere i en grunnstamme for skolene, som sikrer en stabilt og fremtidsrettet løsning, som kan utvikles 
med nye funksjoner for bedre bruk av digitale læremidler. 
 
NDS har anbefalt en skoleløsning, denne løsningen anbefales å være etablert til skolestart 2014. 
 
Prisestimat: 500 000,- kr 
 
Komplett løsning som inkluderer maskinvare for basis servere til skole. Lisenser kommer i tillegg. Estimat på 
lisenser er kr. 216 kr pr maskin på skole.  
Frøya har i dag ca 300 maskiner for elever, dette gir lisenskostnaden kr. 64 800 kr 

Backup 
Frøya har brukt HP Dataprotector som backup programvare, med innfasing av Veeam for å ta backup av det 
virtuelle miljøet. Dette er en riktig retning, som skal forsterkes ytterligere. Utfasing av HP dataprotector, og 
kjøre Veeam med mulighet for backup ut av huset. 
 
Estimert pris: 60 000,- 
 
NDS anbefaler dog at Frøya vurderer en utvidet løsning for backup og recovery hvis en større hendelse skulle 
oppstå. De anbefaler å etablere en lokasjon 2, men minimum av utstyr for å kunne reetablere kritiske tjenester i 
en situasjon hvor datarom 1 blir utilgjengelig. I en slik situasjon vil kritiske tjenester kunne være oppe i løpet av 
timer i stedet for dager. 
 
Estimert pris: 250 000,- kr 

PC/klient 
Frøya kommune har behov for nye PC-er/klienter i 2014. Mesteparten av dagens maskinpark er langt over det 
som anslås som maks levetid (5 år). Den eldste som er i bruk i dag er 20 år gammel. Maskinene kjører 
operativsystemer som ikke lenger har support eller oppdatering for å ivareta sikkerhet og funksjonalitet for en 
effektiv arbeidshverdag. Sikkerhetsperspektivet vektlegges høyt, og NDS anbefaler Frøya kommune å fornye sin 
PC-park i 2014 i forbindelse med implementering av SCCM for kontroll og sentral drift av alle maskiner/enheter 
som tilhører kommunen. Da vi ikke har oversikt over hvor mange enheter som bør byttes ut i dag må nesten 
Frøya kommune selv vurdere antall som bør byttes ut for anslag til budsjett. NDS anbefaler at Frøya kommune 
standardiserer på få modeller for enklere drift, vedlikehold og kontroll. 

I henhold til ny rammeavtale på IT-utstyr mellom NDS og STFK er det satt opp standardmodeller på klienter og 
tilbehør.  

Priser: Priser er sendt ut til alle kommuner under STFK avtalen. Prisen vareierer fra 4500-8000 kr ift hvilken 
maskin det er behov for. En ser for seg at maskiner bli tanket via Frøyas SCCM løsning av eventuelt lærling/IT 
avdeling. Ergo vil det ikke komme kostnader annet enn innkjøp og levering når Frøya har SCCM oppe å gå. 

Investeringer- PC 2014: 

Rådmann foreslår å kjøpe inn inntill 100 pc i året. (Må sees i forhold til vedtatt budsjettramme) 

Oppsummering, kostnader: 

Driftsbudsjett (eks. lisenser ) 
Tjenesteavtale 1- 10               815.500kr/år 
 
Investeringer 2014, anbefalinger(estimater- inneholder investeringskost og «arbeidspenger) 
Opprydding, ettersjekk og etablering av tjenester:     90 000kr 
Nettverk og kommunikasjon:     173 000kr 
Totalt:        263 000kr 
 
Investeringer 2014, anbefalinger(estimater): 
Diverse jfr beskrivelser               1 148 000kr    
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+ nye pc`er,- innkjøp /utskifting årlig- rullering over 4 år 
70-100 pcèr      500 000 kr- 700 000 kr 
        
Kostnader IKT drift de siste 3 årene 
Her følger en visning av regnskap/budsjett for området service/avtaler drift IKT de siste 3 årene. Gjør 
oppmerksom på at dette er en sekkepost der alle løpende avtaler blir belastet.  
Oversikten er tatt med for å vise at forbruket er stort, og at det er økonomisk lagt inn i nok i budsjettet til å drifte 
avtalene for 2014, og i langtidsplan. Målet er å få ned kostnadene til et forsvarlig driftsnivå.  
 
Service/serviceavtaler – drift              Regnskap            Budsjett 
2014                      2.841.600 
2013 pr.  21.11.13                                                            2.568.881            2.841.600 
2012                                                                                      2.764.090            2.464.400 
2011                                                                                      2.160.323            2.304.400 
2010                                                                                      2.658.606            2.304.400 
 
Budsjett 2014/Handlingsplan 2014- 2017 
Rådmannen har foreslått å investere for kr 3 mill i 2014,og videre 1 mill i langtidsplan. I tillegg er det avsatt et 
driftsbudsjett på kr 2.841.600 kr. Rådmannen mener at dette vil dekke kommunens utgifter på IKT området. 
 
Vurdering: 
 
I hht til STFK`s og kommunens innkjøpsreglement, anbefaler rådmann at kommunestyret vedtar de vedlagte 10 
tjenesteavtaler med NDS- norsk datasenter. Hver avtale er selvstendige og kan sies opp. 
 
Ingen av de 10 tjenesteavtalene overstiger prisen på 100 000 kr eks mva som betinger anbudskonkurranse. 
Rådmannen vil likevel dobbeltsjekke dette forholdet, slik en er sikker på at lovverket blir fulgt. Hvis det 
fremkommer nye momenter i saken, vil det bli informert om dette i formannskapets møte.  
 
Kommunens kostnader til dekning av avtalene er lagt inn i rådmannens budsjettforslag for 2014. Kostnadene 
forventes å gå ned etter hvert som flere investeringer /bedre styringssystemer kommer på plass.  
 
I tillegg ønsker råmannen å bemerke at Frøya er med på å utrede et 6 kommunerssamarbeid innenfor IKT 
området, sammen med nærkommunene. Rådmannen er veldig innstilt på å få til et interkommunalt samarbeid på 
dette området, da vi i fremtiden vil være for liten alene til å håndtere alle utfordringer vi står overfor, som da 
IKT skal serve.  
 
Rådmann gjør oppmerksom på at anskaffelse av skisserte investeringer skal følge lov om off. anskaffelser. 
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17. MAI KOMITE 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune oppnevner følgende 17.mai komité for jubileumsåret 2014: 

• Ordfører 
• Kultursjef 
• Representant fra Frivilligsentralen 
• Representant fra Frøyahallen 
• Representant fra Frøya kulturskole 
• Representant fra skolene 
• Representant fra barnehagene 

 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
Dette feirer vi i 2014: 
17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll  
og Frøya bør som alle andre kommuner sørge for stort engasjement i jubileumsåret. 
 
Vi satser på en bredest mulig oppslutning og tidenes folketog.  
 
Vurdering: 
 
Over hele landet vil det bli en storstilt markering av grunnlovsjubileet og for å sikre at Frøya skal få en verdig 
feiring er det viktig at arbeidet kommer tidlig i gang. 
 
Det er viktig at både kommune og frivillighet engasjerer seg i dette arbeidet og derfor har rådmannen valgt å 
sette sammen en bred komité med representanter fra flere virksomhetsområder og politisk. Frivilligheten dekkes 
ved deltakelse fra Frivilligsentralen og idrettshallen, men komiteen kan selv tilknytte seg flere om det skulle 
være behov for det. 
 
Om det er ønskelig kan komiteen utvides med flere politiske representant. 
 
Det forutsettes at både Frøyahallen stiller med lydanlegg og at teknisk etat bidrar med oppsett av scene samt 
oppsetting og heising av flagg i sentrum. 
 
Kultursjefen er ansvarlig for å konstituere komiteen og de velger selv sin leder. 
 
Vi viser for øvrig til visjonen for jubileet. 
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Grunnlovens 200-årsjubileum skal formidle kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske 
folkestyret. Jubileet skal bidra til deltagelse og engasjement i demokratiet og legge til rette for folkefest i hele 
landet. 

For bredere informasjon om nasjonale føringer for feiringen vises til  

http://stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet-2014/ 
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JERNROSEN - SØKNAD OM BIDRAG FRA FRØYA KOMMUNE  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune støtter dette tiltaket og bevilger kr. 10 000. Midlene tas fra posten 14901 1100 120, 
reserverte tilleggsbevilgninger. Saldo på denne posten før vedta er kr. 252 700. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad dat. 28.10.13 med vedlegg 
 
Saksopplysninger:   
 
Fullføring av Jernrosen minnemonument 22. juli 2011 – søknad om økonomisk bistand - kr. 10 000. 
 
Initiativet som smedene Tone Mørk Karlsrud og Torbjørn Malm tok på Facebook i august 2011 om å invitere 
smeder fra hele verden til å smi jernroser til et minnesmerke om ofrene etter 22.juli-tragedien har hatt en 
overveldende oppslutning. Monumentet er inspirert og i tråd med det rosehav som dekket plasser og gater 
ettersommeren 2011. 
 
Sympatien globalt/nasjonalt vises gjennom alle de jernrosene som er mottatt fra hele verden – alt for å inngå i 
minnesmerket. Over 900 smeder og privatpersoner fra 24 land har laget sin jernrose og sendt den til Smia, 
Bærums Verk. I tillegg har ca 80 pårørende/etterlatte smidd sin egen jernrose under veiledning fra smedene. 
 
I juni d.å. takket Oslo kommune ja til at monumentet skal plasseres i Oslo, og det er nedsatt et kunstutvalg med 
representanter fra Oslo kommune, Nasjonal støttegruppe og kunstsmedene for å finne en egnet plass til dette 
enestående monument. Arbeidet i utvalget er startet opp med sikte på at monumentet kan avdukes 22. juli 2014. 
 
Jernrosen er et monument som er kommet til etter et privat initiativ og Oslo kommune har besluttet å gi plass til 
dette engasjementet gjennom å bidra til at minnemonumentet får en plassering i Oslo I den endelige utformingen 
skal empatien og engasjementet som monumentet representerer spille en sentral rolle. Monumentets utforming 
skal tilpasses det brommet det skal være en del av. 
 
Styremedlem Arvid F. Janzon i Jernrosen forteller at det også vil bli satt opp to andre monumenter som staten 
bekoster. Et i regjeringskvartalet og et på stranden på Utøya, Janzon beskriver Jernrosen som ”folkets 
monument”.  
Hjemmesidene for prosjektet viser en enorm oppslutning både i Norge og internasjonalt. Det er opprettet et 
kunstutvalg bestående av smedene (initiativtakerne), brukerrepresentant fra pårørendegruppen, kulturkonsulent 
og kulturetaten i Oslo viser brev fra Oslo kommune som kaller prosjektet Jernrosen – et rom for fellesskap og 
ettertanke. 
 
Mer informasjon om prosjektet er å finne på siden www.jernrosen.no 
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Vurdering: 
 
Rådmannen har gjennomgått søknaden fra Jernrosen samt vedlagte skriv fra Oslo kommune og er av den 
formening at dette er et flott prosjekt som vil ende opp med et nydelig monoment over tragediene 22.juli 2011. 
 
Tragedien som rammet landet 22. juli 2011 har påvirket alle og også vår kommune ble berørt. Av respekt for 
ofre, nærmeste familie og andre berørte mener rådmannen at å støtte dette prosjektet er en fin måte for Frøya 
kommune å bidra til å hedre disse på.. 
 
For å bruke Oslo kommunes ord:  JERNROSEN – ET ROM FOR FELLESSKAP OG ETTERTANKE.  
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/ Kommunestyret  
 
 
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune vedtar flg. møteplan for formannskapet og kommunestyret for  
1. halvår 2014 
 
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 
KST 30.01. 27.02. 27.03.  15.05. 19.06.  
FSK 14.01. 04.02. og 

18.02. 
04.03. og 

18.03 
08.04.  06. og 27.05. 03.06. og 

17.06 
01.07. 

 
Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart kl.  10.00 
Formannskapsmøtene holdes på  Tirsdager  med møtestart     kl.  09.00 
 
*) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. 
 
*) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
Det er vinterferie på skolene i uke 8. Påsken kommer i uke 16 
 
 

kalender 2014 

Januar 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

1   1 2 3 4 5 
2 6 7 8 9 10 11 12 
3 13 14 15 16 17 18 19 
4 20 21 22 23 24 25 26 
5 27 28 29 30 31     

Februar 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

5      1 2 
6 3 4 5 6 7 8 9 
7 10 11 12 13 14 15 16 
8 17 18 19 20 21 22 23 
9 24 25 26 27 28     

Mars 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

9      1 2 
10 3 4 5 6 7 8 9 
11 10 11 12 13 14 15 16 
12 17 18 19 20 21 22 23 
13 24 25 26 27 28 29 30 
14 31         
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April 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

14  1 2 3 4 5 6 
15 7 8 9 10 11 12 13 
16 14 15 16 17 18 19 20 
17 21 22 23 24 25 26 27 
18 28 29 30       

Mai 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

18    1 2 3 4 
19 5 6 7 8 9 10 11 
20 12 13 14 15 16 17 18 
21 19 20 21 22 23 24 25 
22 26 27 28 29 30 31    

Juni 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

22       1 
23 2 3 4 5 6 7 8 
24 9 10 11 12 13 14 15 
25 16 17 18 19 20 21 22 
26 23 24 25 26 27 28 29 
27 30         

Juli 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

27  1 2 3 4 5 6 
28 7 8 9 10 11 12 13 
29 14 15 16 17 18 19 20 
30 21 22 23 24 25 26 27 
31 28 29 30 31      

August 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

31     1 2 3 
32 4 5 6 7 8 9 10 
33 11 12 13 14 15 16 17 
34 18 19 20 21 22 23 24 
35 25 26 27 28 29 30 31   

September 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

36 1 2 3 4 5 6 7 
37 8 9 10 11 12 13 14 
38 15 16 17 18 19 20 21 
39 22 23 24 25 26 27 28 
40 29 30        

Oktober 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

40   1 2 3 4 5 
41 6 7 8 9 10 11 12 
42 13 14 15 16 17 18 19 
43 20 21 22 23 24 25 26 
44 27 28 29 30 31     

November 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

44      1 2 
45 3 4 5 6 7 8 9 
46 10 11 12 13 14 15 16 
47 17 18 19 20 21 22 23 
48 24 25 26 27 28 29 30   

Desember 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

49 1 2 3 4 5 6 7 
50 8 9 10 11 12 13 14 

51 
1
5 

16 17 18 19 20 21 

52 
2
2 

23 24 25 26 27 28 

1 
2
9 

30 31     
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Det vil bli gitt en orientering vedr. bevilget penger til Dyrøy skole for 2013. 
 
Befaring til Dyrøy Oppvekstsenter. 
 
Vedlegg: 
 
Orientering/Notat vedr. Lærlingeordningen 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/1366    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19. OG 20.11.13  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 19. og 20.11.13 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 19. og 20.11.13. 
 
 
 
 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
 

Formannskapet: 
Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

Møtedato: 
19.11.2013 
20.11.2013 

Møtetid: 
09.00 - 17.00 
09.00 - 15.55 

Av utvalgets medlemmer møtte 
7 av 7  
7 av 7 

Fra og med sak:  161/13 
Til og med sak:  168/13 
 

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 
 

Ap/Høyre: 
 Berit Flåmo, ordfører 
Martin Nilsen, varaordfører   
Kristin Reppe Storø 
Helge Borgen 
 

Frp/Sp: 
Vivian Dolen Sørdal 
Aleksander Søreng 
 

Venstre: 
Arvid Hammernes 
 
 

 
Faste representanter med forfall: 
 
 
 

  

 
Vararepresentanter som møtte: 
 

Ap/Høyre: 
Gunn Heidi Hallaren fra kl. 12.00 

Frp/Sp: 
Ingen 
 

Venstre: 
Vibeke Franch Sehm fra kl. 12.00 
 

 
 
Merknader:  
 

1. Innkalling til møtet med tilleggssakene 167/13 og 168/13 ble enstemmig godkjent. 
2. Kultursjef Knut Arne Strømøy orienterte om status bautaen på Titran og arbeidet vedr. avtale med 

Kystverket om bruk av Sletringen Fyr. 
3. Tilleggssakene 167/13 og 168/13 ble behandlet etter sak 164/13, deretter ble sak 166/13 behandlet, men 

protokollen er ført som om sakslisten ble fulgt. Etter behandling av øvrige saker startet behadling av sak 
165/13- budsjett og handlingsplan.  

 
 

Formannskapsrepresentanter som møtte 2. dag 20.11.13: 
 

Ap/Høyre: 
 Berit Flåmo, ordfører 
Martin Nilsen, varaordfører   
Kristin Reppe Storø 
Helge Borgen 
 

Frp/Sp: 
Vivian Dolen Sørdal 
Aleksander Søreng 
 

Venstre: 
Arvid Hammernes 
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Faste representanter med forfall 20.11.13: 
 
 
 

  

 
Vararepresentanter som møtte 20.11.13: 
 

Ap/Høyre: 
Gunn Heidi Hallaren fra kl. 09.00 

Frp/Sp: 
Ingen 
 

Venstre: 
Vibeke Franch Sehm fra kl. 09.00 
 

 
Merknader:  
 
1. Fortsettelse av sak 165/13 Budsjett 2014 og handlingsplan for 2014 – 2017. 
 
 

Underskrift:  
 
 
 

Berit Flåmo Helge Borgen 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Harriet Strand  
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161/13  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTENE 22.10.2013 OG 29.10.2013  
 
 
Vedtak: 
 
Protokoller fra møtene 22.10 og 29.10.13 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoller fra møtene 22.10 og 29.10.13 godkjennes som framlagt. 
 
  
162/13  
RAMMEAVTALE/OPPDRAG MELLOM FRØYA KOMMUNE OG TRØNDER SK 
KYSTKOMPETANSE AS  
 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig 
 
Formannskapets behandling i møte 19.11.13: 
 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Formannskapet godkjenner fremforhandlet rammeavtale/oppdrag mellom Frøya kommune og Trøndersk 

kystkompetanse AS for tiden 01.01.14 – 31.12.16. 
2. Kostnadene for 2014 – kr. 200.000 – dekkes over   

 
163/13  
ANMODNING OM FORSKUDDSUTBETALING AV INNVILGET STØTT E FRA KOMMUNALT 
NÆRINGSFOND  
 
 
Vedtak: 
 
1. Huseyin Yildiz innvilges forskuddsutbetaling pålydende kr. 25 000,- av den innvilgede støtten i 

FSKsaknr 97/ 13. 
2. Yildiz må sende inn dokumentasjon på bruken av midlene, i tråd med de lokale retningslinjene. 

Dette må gjøres i forkant eller samtidig med at det sendes inn anmodning om sluttutbetaling av den 
innvilgede støtten.  

 
Enstemmig 
 
Forslag til vedtak: 
 
1.    Huseyin Yildiz innvilges forskuddsutbetaling pålydende kr. 25 000,- av den innvilgede støtten i FSKsaknr  
       97/ 13. 
2.   Yildiz må sende inn dokumentasjon på bruken av midlene, i tråd med de lokale retningslinjene. Dette må   
      gjøres i forkant eller samtidig med at det sendes inn anmodning om sluttutbetaling av den innvilgede støtten.  
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 164/13  
SØKNAD FRA TKK OM STØTTE TIL PLANLEGGING OG GJENNOM FØRING AV 
ØYREGIONENS STAND PÅ TRØNDERSK MATFESTIVAL 2013  
 
 
Vedtak: 
 
1. Trøndersk Kystkompetanse AS innvilges tilskudd fra Næringsfondet i Frøya kommune med inntil 

kr. 75.000 for dekning av utgifter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av felles stand for 
øyregionen på Trøndersk Matfestival i Trondheim 2013. 

2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 
3. Trøndersk Kystkompetanse AS må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra 

tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen, faller tilbudet bort. 
 
Enstemmig 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Trøndersk Kystkompetanse AS innvilges tilskudd fra Næringsfondet i Frøya kommune med inntil kr. 

75.000 for dekning av utgifter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av felles stand for 
øyregionen på Trøndersk Matfestival i Trondheim 2013. 

2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato. 
3. Trøndersk Kystkompetanse AS må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. 

Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen, faller tilbudet bort. 
 
  
165/13  
BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM F OR 2014 - 2017  
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Budsjettvedtak for 2014 
 
1.1 Rådmannens forslag til budsjett for 2014 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas 
som budsjett for 2014 på rammeområder.  

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

handlingsplandokumentet jfr. gebyrregulativ som følger handlingsplandokumentet som vedlegg.  
Foreldrebetaling i barnehage økes ikke.  
Kostpris på mat i barnehage økes 3,0 %. 
Foreldrebetaling til SFO og kostpris på mat økes med 3,0 %. 
Kostpris Sistranda skole økes med 3,0 % 
Elevavgift i kulturskolen økes med 3,0 %. 
Husleie på boliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.  
Husleie på trygdeboliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %. 
Prisen for kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes fra kr. 65,- til kr. 67,- pr. 
porsjon. Emballasje er inkludert i prisen.  
Elevavgift i kulturskolen økes med kommunens deflator, 3,0 %.  
Billettprisene ved Frøya kino økes for barn fra kr. 80,- til kr. 85,- og for voksne fra kr. 120,- til kr. 
125,- 
 
For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget, 
betalingsregulativet og i gebyrregulativet som følger saken som vedlegg.  
 

1.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og 
handlingsplandokumentet.  
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1.4 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og 
finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår 
og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor 
tidligere vedtatt nedbetalingstid.  

 
1.5 Kommunestyret vedtar å låne inn 45 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2014.  
 
1.6 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan 2014 – 2017.  
 
1.7 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er 

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

vedlegg.  
 
1.9 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.  
 
Investeringsbudsjettet  
Prioriterte investeringstiltak i kroner som er tatt  inn i økonomiplan 
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Skattevedtak 2014 
 
1.10 Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av 
eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt 
anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.  
 
1.11  Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2014 til kr. 124 millioner kroner 

i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert 11.11.13. 
 
Verbal del: 
 
Endringer og tillegg i forhold til rådmannens budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram 2014-
2017 
 
Rammeområde rådmannen 
 
Boligkontor: 
Dette er lagt inn som tiltak i rådmannens forslag. Vi ber om at følgende endringer gjøres i forhold til denne 
satsingen: 
Innholdsbeskrivelsen for kontoret viser at det er tenkt som noe langt mere enn et rent boligkontor, noe vi støtter 
fullt ut. Men dette innebærer at navnet på kontoret må endres, slik at det tar opp i seg flere av de funksjoner det 
er tiltenkt. 
 
Innspill til rådmannen: 
Det er viktig at kontoret jobber utadrettet mot tilflyttere, næringsliv, grendalag, idrett og kultur, i tillegg til å ha 
åpen dør feks en dag i uka for henvendelser. 
I tillegg til forslag fra administrasjonen bør følgende funksjoner legges inn i konseptet: 
-kompetanseregistrering tilflyttere 
-"Hilseminister"/ velkomstprogram som inkluderer grenda tilflytteren bosetter seg i. Startpakke? 
-Katalysator for og om mulig få realisert ønskede tiltak fra målgruppa 
-Barn og unge som en viktig målgruppe  
-Prosjekt rettet mot tilflytting bør ha en tilknytning til kontoret slik at resultater av prosjekt evt kan tas videre i 
daglig drift. 
 
Kontoret må ikke bare bli en "pekefunksjon", men et levende og synlig kontor på mange arenaer. 
 
Vi ser dette kontoret som en del av Frøya kommunes strategiske satsing i forhold til rekruttering og det å sikre 
tilstrekkelig arbeidskraft innen alle områder i kommunen.  
Det blir da naturlig å se dette i sammenheng med at Frøya kommune over flere år har vært uten personalsjef. 
Stillingen som leder av det som nå benevnes som Boligkontor endres som en følge av dette til Personal og 
tilflyttingssjef. 
I tillegg til å lede Boligkontoret vil denne stillingen bli tillagt ansvaret for strategisk personalplanlegging i Frøya 
kommune.  
Frøya kommune har behov for å jobbe på et mere strategisk plan knyttet til det å rekruttere, beholde og 
kvalifisere arbeidskraft. Personal og tilflyttingssjefen skal ikke delta i interne prosesser som feks tilsetting i 
enkeltstillinger, men være tilknyttet rådmannens ledergruppe, og ha et overordnet ansvar for at kommunen til 
enhver tid har oversikt over utfordringer knyttet til de områder som er nevnt og slik gjøre oss i stand til å sette 
inn de riktige tiltakene. 
 
Endring budsjett: Økes med kr.200 000. 
 
Anslag skatteinngang økes med kr 550 000  
Avstening Bufferfond reduseres med kr 780 000 
 
Lærlinger: 
Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til lærlinger i Frøya kommune. 
Læringer innenfor pleie og omsorg skal spesielt fokus. Situasjonen på dette området bes rapportert til 
formannskapet en ganger årlig. 
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Rammeområde helse og velferd 
 
Pleie og omsorg 
 
Tilføres tilsammen kr.1 mill i hele planperioden, bla til økning av vikarbudsjettet, buffer i forhold til 
terminalpleie og satsing på hverdagsrehabilitering. 
 
Det investeres også i Foliepakkemaskin til kjøkkenet innenfor ekstrabevilgningen. 
 
Vi ber i tillegg om at pleie og omsorg jobber med organiseringa av tjenesten, bla med tanke  på heltidskultur for 
ansatte.  
Dagens organisering av bla turnus gjør at deltidsstillinger er en nødvendighet. Vi er kjent med at det finnes 
mange måter å organisere en turnus på, også med tanke på å få til en heltidskultur. 
 
Avlastningsboliger for barn og unge, samt sosiale boliger, jfr boligplanens prioriteringer: 
Vi ber om at administrasjonen utreder finansieringsmuligheter gjennom Husbanken, og legger frem en sak til 
politisk behandling allerede i januar 2014 
 
Tolketjenesten: 
Vi ber om at administrasjonen går i dialog med NAV og Hitra kommune ad hvordan vi kan løse utfordringene på 
dette området fremover. 
 
Tillegg drift helse og velferd: kr.1 000 000, hvorav kr.40 000,- til investering. 
 
Rammeområdet oppvekst 
 
Barnehage og skole 
 
SFO forsøk med åpning av SFO i juli på Sistranda skole igangsettes. Erfaringer med dette evalueres høsten 
2014, og videreføring av dette vurderes i budsjettbehandling for 2015. Evalueringen skal danne grunnlag for 
vurdering av åpen SFO også ved de andre skolene på Frøya. 
Driftskonsekvens i 2014, kr 70 000. 
 
Oppgradering av kjøkken ved Nesset barnehage legges inn med kr 70 000,-. 
 
Det settes av kr.35 millioner til finansiering av utbygging Nordskaget oppvekstsenter i 2014. 
 
Rammeområdet Kultur 
 
Frøya kommune skal ha en vedtatt kulturplan innen 01.07. 2014. 
 
Med Idrettsrådets anleggsplan som utganspunkt bevilges kr 250 000,- til et forprosjekt for Golan. Forprosjektet 
skal danne grunnlaget for bla søknad om spillemidler.  
Forprosjektet skal være klart innen 01.04.14. 
 
Samtidig nedsettes det en gruppe som ser på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til 
Frøyahallen og skolen. 
Gruppa skal bestå av : 
Representanter for de største idrettene på Frøya utpekt av Idrettsrådet, en representant for arbeidsinnvandrere og 
en representant for private aktører ( Max Trim AS).  
Administrasjonen stiller med sekretær for gruppa. 
Det forventes at arbeidet i gruppa gjennomføres i løpet av 1. Halvår 2014. 
Forslag til mandat for gruppen utarbeides av administrasjonen og godkjennes av formannskapet i januar 
 
Kulturtimen i skolen tas ut (kr.720 00) 
Kr. 250 000 legges inn til forprosjekt Golan. 
Kunstprosjekt Sula videreføres med kr.50 000,-. 
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Rammeområde teknisk 
 
Investering brannstasjon/innredning brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2014, jfr vedtak i 
kommunestyret i oktober 2013. 
Vi ber om at alternativer utredes for ny brannstasjon i løpet av 2014, og at sak ad dette kommer til ny behandling 
før budsjettbehandlingen for 2015. 
Kr.4,5 mill tas ut av investeringsbudsjettet.» 
 
Tallmessige endringer i forhold til rådmannens forslag, ”Verbal del” vil bli innarbeidet i vedlagte 
budsjettrapporter innen drift og investeringer til høring og kommunestyrets behandling. 
 
Votering over hele budsjett: 
Rådmannens forslag med vedtatte endringer:  Enstemmig.  
 
Formannskapets behandling i møte 20.11.13: 
 
Venstre og Frp fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Rådmannens forslag til vedtak vedtas med følgende endringer: 

 
«Endring på rådmannens pkt. 1.10: 
Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3.  I medhold av eiendomsskatteloven 
§ 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø.  
Eiendomsskattesatsen skal være på 6 promille. 
 
Votering: 
Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
 
Endring på drift: 
Pkt. 1: 
Rammeområde oppvekst, skole:  
- Vikarbudsjettet for virksomhetene innen skole økes fra kr 150.000,- til 1 mill. kr. 
- Rådmannen utreder åpning av SFO i juli. 
 
Votering: 
Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
 
Pkt. 2: 
Rammeområde pleie og omsorg:  
- Vikarbudsjettet økes med 1 mill. kr. 
 
Votering: 
Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
 
Pkt. 3:  
Rammeområde kultur: 
- Fri halleie til barn og unge i Frøyahallen samt gratis svømming i svømmehallen.   
- 10 % stilling øremerket til administrering av «Tour de Frøya» tas bort. 
- Kulturskoletimen tas ut. 
 
Votering: 
Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
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Pkt. 4: 
Rammeområde rådmann: 
- Norskopplæringen for voksne arbeidsinnvandrere får kr 250.000,- som bevilgning. 
- Organisering av boligkontor m.m. legges fram for politisk behandling.  
 
Votering: 
Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
 
Ovennevnte tiltak legges inn årlig i planperioden.  Tiltakene med reduksjon i eiendomsskatt, økning av 
vikarbudsjett og økning til norskopplæring finansieres ved reduksjon i overføring til fond og borttak av 
kulturskoletimen.  Fri halleie og gratis svømming finansieres ved reduksjon i behov for bemanning og reduksjon 
i tilskudd til lag og organisasjoner med kr 180.000,-. 
 
Votering: 
Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
 
Investering: 
Pkt. 1: 
Utbygging av Nordskag oppvekstsenter legges med 17,5 mill. kr i 2014 og 17,5 mill. kr i 2015.   
 
Tiltaket finansieres ved reduksjon i overføring til fond. 
 
Votering: 
Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
  
Verbal del: 
Pkt. 1: 
Frøya kommune utreder hvordan rekrutteringsbehovet innen oppvekst skal løses ut fra økning i antall 
barnehagebarn og skoleelever fra 2014. 
 
Votering: 
Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
 
Pkt. 2: 
Den store befolkningsøkningen som vi ser på Frøya, gjør at mange tilflyttere ønsker å bo i grendene.  Spesielt 
har grendene Uttian og Klubben stor pågang om forespørsel etter tomter.  Frøya kommune starter utredning om 
muligheter til nye byggefelt i disse to grendene. 
 
Votering: 
Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
 
Pkt. 3: 
Ut fra dagens store behov for boliger utredes bygging av seniorboliger/seniorpluss-boliger sammen med private 
aktører.» 
 
Votering: 
Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
 
Ap/Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Endringer og tillegg i forhold til rådmannens budsjett 2014 og   
økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 
 
Rammeområde rådmannen 
 
Boligkontor: 
Dette er lagt inn som tiltak i rådmannens forslag. Vi ber om at følgende endringer gjøres i forhold til denne 
satsingen: 
Innholdsbeskrivelsen for kontoret viser at det er tenkt som noe langt mere enn et rent boligkontor, noe vi støtter 
fullt ut. Men dette innebærer at navnet på kontoret må endres, slik at det tar opp i seg flere av de funksjoner det 
er tiltenkt. 
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Innspill til rådmannen: 
Det er viktig at kontoret jobber utadrettet mot tilflyttere, næringsliv, grendalag, idrett og kultur, i tillegg til å ha 
åpen dør feks en dag i uka for henvendelser. 
I tillegg til forslag fra administrasjonen bør følgende funksjoner legges inn i konseptet: 
-kompetanseregistrering tilflyttere 
-"Hilseminister"/ velkomstprogram som inkluderer grenda tilflytteren bosetter seg i. Startpakke? 
-Katalysator for og om mulig få realisert ønskede tiltak fra målgruppa 
-Barn og unge som en viktig målgruppe  
-Prosjekt rettet mot tilflytting bør ha en tilknytning til kontoret slik at resultater av prosjekt evt kan tas videre i 
daglig drift. 
 
Kontoret må ikke bare bli en "pekefunksjon", men et levende og synlig kontor på mange arenaer. 
 
Vi ser dette kontoret som en del av Frøya kommunes strategiske satsing i forhold til rekruttering og det å sikre 
tilstrekkelig arbeidskraft innen alle områder i kommunen.  
Det blir da naturlig å se dette i sammenheng med at Frøya kommune over flere år har vært uten personalsjef. 
Stillingen som leder av det som nå benevnes som Boligkontor endres som en følge av dette til Personal og 
tilflyttingssjef. 
I tillegg til å lede Boligkontoret vil denne stillingen bli tillagt ansvaret for strategisk personalplanlegging i Frøya 
kommune.  
Frøya kommune har behov for å jobbe på et mere strategisk plan knyttet til det å rekruttere, beholde og 
kvalifisere arbeidskraft. Personal og tilflyttingssjefen skal ikke delta i interne prosesser som feks tilsetting i 
enkeltstillinger, men være tilknyttet rådmannens ledergruppe, og ha et overordnet ansvar for at kommunen til 
enhver tid har oversikt over utfordringer knyttet til de områder som er nevnt og slik gjøre oss i stand til å sette 
inn de riktige tiltakene. 
 
Endring budsjett: Økes med kr.200 000. 
 
Anslag skatteinngang økes med kr 550 000  
Avstening Bufferfond reduseres med kr 780 000 
 
Lærlinger: 
Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til lærlinger i Frøya kommune. 
Læringer innenfor pleie og omsorg skal spesielt fokus. Situasjonen på dette området bes rapportert til 
formannskapet en ganger årlig. 
 
Votering: 
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
 
Rammeområde helse og velferd 
 
Pleie og omsorg 
 
Tilføres tilsammen kr.1 mill i hele planperioden, bla til økning av vikarbudsjettet, buffer i forhold til 
terminalpleie og satsing på hverdagsrehabilitering. 
 
Det investeres også i Foliepakkemaskin til kjøkkenet innenfor ekstrabevilgningen. 
 
Vi ber i tillegg om at pleie og omsorg jobber med organiseringa av tjenesten, bla med tanke  på heltidskultur for 
ansatte.  
Dagens organisering av bla turnus gjør at deltidsstillinger er en nødvendighet. Vi er kjent med at det finnes 
mange måter å organisere en turnus på, også med tanke på å få til en heltidskultur. 
 
Avlastningsboliger for barn og unge, samt sosiale boliger, jfr boligplanens prioriteringer: 
Vi ber om at administrasjonen utreder finansieringsmuligheter gjennom Husbanken, og legger frem en sak til 
politisk behandling allerede i januar 2014 
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Tolketjenesten: 
Vi ber om at administrasjonen går i dialog med NAV og Hitra kommune ad hvordan vi kan løse utfordringene på 
dette området fremover. 
 
Tillegg drift helse og velferd: kr.1 000 000, hvorav kr.40 000,- til investering. 
 
Votering: 
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
 
Rammeområdet oppvekst 
 
Barnehage og skole 
 
SFO forsøk med åpning av SFO i juli på Sistranda skole igangsettes. Erfaringer med dette evalueres høsten 
2014, og videreføring av dette vurderes i budsjettbehandling for 2015. Evalueringen skal danne grunnlag for 
vurdering av åpen SFO også ved de andre skolene på Frøya. 
Driftskonsekvens i 2014, kr 70 000. 
 
Oppgradering av kjøkken ved Nesset barnehage legges inn med kr 70 000,-. 
 
Det settes av kr.35 millioner til finansiering av utbygging Nordskaget oppvekstsenter i 2014. 
 
Votering: 
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
 
Rammeområdet Kultur 
 
Frøya kommune skal ha en vedtatt kulturplan innen 01.07. 2014. 
 
Med Idrettsrådets anleggsplan som utganspunkt bevilges kr 250 000,- til et forprosjekt for Golan. Forprosjektet 
skal danne grunnlaget for bla søknad om spillemidler.  
Forprosjektet skal være klart innen 01.04.14. 
 
Samtidig nedsettes det en gruppe som ser på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til 
Frøyahallen og skolen. 
Gruppa skal bestå av : 
Representanter for de største idrettene på Frøya utpekt av Idrettsrådet, en representant for arbeidsinnvandrere og 
en representant for private aktører ( Max Trim AS).  
Administrasjonen stiller med sekretær for gruppa. 
Det forventes at arbeidet i gruppa gjennomføres i løpet av 1. Halvår 2014. 
Forslag til mandat for gruppen utarbeides av administrasjonen og godkjennes av formannskapet i januar 
 
Kulturtimen i skolen tas ut (kr.720 00) 
Kr. 250 000 legges inn til forprosjekt Golan. 
Kunstprosjekt Sula videreføres med kr.50 000,-. 
 
Votering: 
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
 
Rammeområde teknisk 
 
Investering brannstasjon/innredning brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2014, jfr vedtak i 
kommunestyret i oktober 2013. 
Vi ber om at alternativer utredes for ny brannstasjon i løpet av 2014, og at sak ad dette kommer til ny behandling 
før budsjettbehandlingen for 2015. 
Kr.4,5 mill tas ut av investeringsbudsjettet.» 
 
Votering: 
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Vivian Dolen Sørdal, Arvid Hammernes og Aleksander Søreng 
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Votering over hele budsjett: 
Rådmannens forslag med vedtatte endringer:  Enstemmig  
 
Innstilling: 
 
Budsjettvedtak for 2014 
 
1.10 Rådmannens forslag til budsjett for 2014 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas som 
budsjett for 2014 på rammeområder.  

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

handlingsplandokumentet jfr. gebyrregulativ som følger handlingsplandokumentet som vedlegg.  
Foreldrebetaling i barnehage økes ikke.  
Kostpris på mat i barnehage økes 3,0 %. 
Foreldrebetaling til SFO og kostpris på mat økes med 3,0 %. 
Kostpris Sistranda skole økes med 3,0 % 
Elevavgift i kulturskolen økes med 3,0 %. 
Husleie på boliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %.  
Husleie på trygdeboliger økes i tråd med konsumprisindeksen på 2,4 %. 
Prisen for kjøp av middag på Frøya sykehjem og middagsombringing økes fra kr. 65,- til kr. 67,- pr. 
porsjon. Emballasje er inkludert i prisen.  
Elevavgift i kulturskolen økes med kommunens deflator, 3,0 %.  
Billettprisene ved Frøya kino økes for barn fra kr. 80,- til kr. 85,- og for voksne fra kr. 120,- til kr. 125,- 
 
For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget, 
betalingsregulativet og i gebyrregulativet som følger saken som vedlegg.  
 

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

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

finansieringsplan for 2014. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å 
inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt 
nedbetalingstid.  

 
1.14 Kommunestyret vedtar å låne inn 45 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2014.  
 
1.15 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan 2014 – 2017.  
 
1.16 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig. 
 
1.17 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.  
 
1.18 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes 

kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.  
 
Investeringsbudsjettet  
Prioriterte investeringstiltak i kroner som er tatt  inn i økonomiplan 
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Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2017
Adresseprosjekt 220 000 220 000 220 000 0
Asfaltprogram kommunale veier 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Brannvernanlegg - kommunehuset 300 000 0 0 0
Dyrøy boligfelt 4 000 000 0 0 0
Fiskerihavn Siholmen 10 000 000 0 0 0
Fremføring av vann Kverva og Dyrøy biligfelt 3 000 000 0 0 0
Hovedkloakk Kverva og Dyrøy boligfelt 3 000 000 0 0 0
IKT-investeringer 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Inventar brannstasjon 500 000 0 0 0
Kloakkutbygging 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Kombinert tankvogn 0 0 1 000 000 0
Kvalitetsheving DEK 250 000 250 000 0 0
Kverva boligfelt 5 000 000 0 0 0
Lift til uteetaten 375 000 0 0 0
Nordhamarvika - finansiering av asfalt 12 000 000 0 0 0
Nordhamarvika næringsområde 10 000 000 0 0 0
Ny Brannbil 0 0 2 500 000 0
Ny Brannstasjon 4 000 000 0 0 0
Omlegging av vannforskyvning Sistranda 2 000 000 0 0 0
Opprusting Dyrøy oppvekstsenter 0 1 000 000 0 0
Opprusting Frøya kommunehus 2 000 000 0 0 0
Påkostning kommunale bygg 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Sak- og arkivsystem 500 000 0 0 0
Skarpneset næringsområde 5 000 000 0 0 0
Sluttbevilgning nytt renseanlegg 4 000 000 0 0 0
Trafikksikkerhetstiltak 500 000 500 000 500 000 500 000
Utbedring kaier øyrekka 3 000 000 0 0 0
Utbedring kommunale kaier 0 0 1 000 000 1 000 000
Utenomhus Sistranda skole 3 000 000 0 0 0
Vannforskyning Nordhammarvik - tillegg 3 000 000 0 0 0
Varmeanl. Frøya Kultur- og Kompetansesent. 2 000 000 0 0 0
Vassverk - Utskifting av eternett Nesset-Dyrvik 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Totale investeringer 87 645 000 9 970 000 13 220 000 9 500 000

FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT 2014-2017

 
 
Skattevedtak 2014 
 
1.10 Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av 
eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i 
sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.  
 
1.12  Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2014 til kr. 124 millioner kroner i 

henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert 11.11.13. 
 
  
166/13  
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Arthur Gipling orienterte om status salg av kommunale eiendommer. 
 
Ordfører orienterte om: 

- orientering om SLT kommer i FSK-møte i januar 
- Livsglede for eldre 
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167/13  
KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2013  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 tas til orientering. 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 tas til orientering. 
 
  
168/13  
KOKKEKONKURRANSE PÅ GAUSTADBRYGGA- SØKNAD OM ØKONOM ISK BIDRAG  
 
 
Vedtak: 
 

1. Frøya kommune bidrar med inntil kr. 25.000 som vertskommune for programmet Masterchef 
Sverige, som tas opp på Gaustadbrygga på Titran 21.november d.å. 

2. Beløpet dekkes over post Reserverte tilleggsbevilgninger 

 
Enstemmig 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune bidrar med inntil kr. 25.000 som vertskommune for programmet Masterchef Sverige, som 
tas opp på Gaustadbrygga på Titran 21.november d.å. 

2. Beløpet dekkes over post Reserverte tilleggsbevilgninger 

 
  



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Reppe Frode Arkiv:  F31  
Arkivsaksnr.:  13/520    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016  
 
Forslag til vedtak: 

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

2. Rådmannen bes om å bruke perioden fram til tidlig høst 2014 til å danne grunnlag for 
politisk beslutning om videre bosetting i 2015, med spesiell vekt på boligområdet, ny 
struktur og finansiering av boliger for arbeidsinnvandrere slik at utleieboliger kan frigjøres 
for mottak av flyktninger 

 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra IMDI  
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
13/520-1 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016  

 
13/520-2 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016  

 
 
Saksopplysninger:   
Frøya kommune har mottatt henvendelse fra IMDI Midt-Norge om bosetting av 15 flyktninger i 
2014. 
 
Frøya som innvandrerkommune samlet sett 

Frøyas befolkning har siden 2012 økt fra 4338 innbyggere til 4540 (3de kvartal 2013). Antall 
arbeidsinnvandrere frem til januar 2013 hadde økt fra 580 til 701. Dermed utgjorde 
arbeidsinnvandrerne 15,6 % av Frøyas befolkning ved årsskiftet. Slik er Frøya en av de kommunene i 
landet med størst utfordringer innenfor dette feltet. Frøya har et meget ekspansivt næringsliv som en 
konsekvens av at kommunen er Norges største og viktigste oppdrettskommune. Det er etter 1.januar 
2013 overført 80 arbeidsplasser fra Kristiansund til Frøya og nye uoffisielle beregninger viser at 
arbeidsinnvandrerne nå utgjør nærmere 18% av befolkningen. Frøya kommune hadde en plan for 
bosetting av disse, men denne planen måtte endres i det Husbanken avslo kommunenes søknad om 
25 millioner kroner i Startlån. Kommunen hadde på dette tidspunktet søknader inne for 20 millioner 
kroner fordelt på 43 søkere. Majoriteten av disse søkerne hadde nylig gått inn i faste 



ansettelsesforhold, og som dermed fikk muligheten, enten til å kjøpe bolig eller bygge selv. Avslaget 
stanset disse planene, og dette medførte at vi ikke fikk frigjort utleieboliger som planlagt slik at vi 
kunne møte overføringene av arbeidstakerne fra Kristiansund på en forsvarlig måte.  

Frøya kommune vedtok i 2012 en Boligplan. I innstillingen til kommunestyret forut for vedtaket og 
dermed godkjenningen av planen ble det gjort følgende vurderinger:  

”Frøya har siden 2009 opplevd en økning i folketallet, uten at dette har hatt de helt store 
konsekvensene for kommunal boligplanlegging. Befolkningsøkningen har nå imidlertid eskalert, 
først og fremst grunnet det nye ansettelsesregimet til SalMar hvor nyfabrikken betinger langsiktige 
ansettelsesløsninger, men også grunnet den positive utviklingen i oppdrettsnæringa og dens 
underleverandører på generell basis. Situasjonen på boligmarkedet er allerede som en konsekvens 
av dette i ferd med å bli vanskelig. Boligplanen legger opp til en vekst på 1,5 % årlig, men siste 
kvartal alene viste en vekst på hele 1,6% eller 69 personer, noe som skulle fortelle en historie om at 
det haster å iverksette de tiltakene planen foreslår. I tillegg til boligutfordringene haster det også 
med å iverksette tiltak for å på en bedre måte integrere arbeidsinnvandrerne.  
Presset i boligmarkedet påvirker også situasjonen for de vanskeligstilte ved at de nå opplever større 
utfordringer forbundet med å leie bolig. Dette vil i sin tur presse Frøya kommunes omsorgsbudsjett. 
Det haster derfor også her med å finne varige og gode løsninger.  
 
Til enhver tid er ca 40% av arbeidstakerne i Frøya ansatt i offentlig sektor og handels- og 
servicenæringene. Det er nå sannsynlig at vi her har et overheng, spesielt i skole- og 
barnehagesektoren som før eller senere vil måtte betinge ytterligere ansettelser og dermed enda 
større press i boligsektoren. Handels- og servicenæringen vil kanskje konsolidere stillingen enda et 
år eller to, men før eller siden vil også disse gruppene stille krav til et velfungerende boligmarked.  
Undersøkelser viser at unge etablerere og arbeidsinnvandrere ønsker seg eneboliger. Imidlertid har 
prisøkningen og forhøyede krav til egenkapital vanskeliggjort nybygging. Kommunen har svart opp 
dette med en offensiv holdning til bruk av Startlån, men dette tiltaket alene er ikke nok. Boligplanen 
skisserer flere finansieringsløsninger for unge nyetablerere, og det blir svært viktig framover å 
etablere en løsning som kan tilfredsstille behovene.  
 
I tillegg må det i et attraktivitetsperspektiv gis et boligtilbud de unge ikke kan få andre steder til en 
tilsvarende kostnad. Planen foreslår derfor at det i første omgang skal gis et tilbud om båt- og 
bryggeplass tilhørende tomtene. I neste omgang bør vi søke å fortette allerede bebodde områder ved 
sjøen. Slik kan boligbygging og god strategisk planlegging bidra til at vi klarer å konkurrere med 
byene om kvalifisert arbeidskraft, noe som er blitt mer komplisert når vi nå har færre billige 
eneboliger å tilby.   
 
For om mulig å øke antallet eneboliger i markedet kan ett av tiltakene være å gjøre det mer 
attraktivt å bygge sentralt plasserte seniorboliger. Dette vil ikke bare frigjøre eneboliger, men også 
medføre at vi oppnår en billigere drift av helse- og omsorgstjenestene våre på sikt. En av løsningene 
for å oppnå dette kan være å etablere et boligbyggelag på Frøya”.  
 

I tillegg til dette gir Boligplanen uttrykk for at Frøya kommune har store utfordringer når det gjelder 
sentrumsnære hybler for elever ved den videregående skolen. I 2014 vil behovet øke ytterligere med 
30 enheter grunnet at de ”blå linjene” ved Frøya Videregående skole også skal dekke behovet i 
Møre- og Romsdal fylke. I 2015 vil dette ha økt til 90 enheter, om ikke andre fylker også velger seg 
Sør-Trøndelag og Frøya som utdanningssted innenfor akvakultur og fiske. 

 

Kommunal økonomi i flyktningearbeidet. 



Den kommunale økonomien knyttet til den enkelte flyktning vil være svært varierende fra år til år.  
De første 2 årene er flyktningen i introduksjonsprogram, og det aller meste av tilskuddet blir forbrukt 
til introduksjonsstønad, som er flyktningens livsopphold i denne perioden.  Det er da vi også har de 
største utgiftene for øvrig.  Slutten av tilskuddsperioden på 5 år vil balansere ut økonomien. Dersom 
flyktningen flytter før 5 år er gått, vil tilskudd de siste årene opphøre.   
 
Kort oversikt over tilskudd og forventet forbruk pr. flyktning (2012 tall)  
Tilskudd, tilsammen over 5 år:         651.500,- 
Introstønad, til sammen over 2 år:       -328.488,- 
Etablering og møbler:                    -  37.000,- 
Annet forbruk (adm., veiledning/oppfølging, sos.stønad, ekstra undervisning og matr., 
velferdstiltak, lokaler, helse/tannlege, trafikkopplæring, skyss, tolk)   -286.000,- 
 
Boliger 
Pr. i dag og med driftsavdelingens oversikt over kommunale boliger framover, og med utgangspunkt 
i dagens boligmasse, så er det ikke utsikter til at det kan frigjøres boliger for flyktninger neste år.   
 
Ved eventuell nybygging vil planlegging og byggeprosess gjøre at det ikke er realistisk å ferdigstille 
nye kommunale boliger til formålet i anmodningsperioden.  Alternativ er kjøp av boliger hos annen 
utbygger i perioden, eller leie hos annen huseier. Utleiemarkedet er nå om mulig enda strammere i 
sentrumsnære områder enn det var i 2012, og bevillingene pr. flyktning forventes å ha forverret seg 
grunnet enda høyere leiepriser nå.   
 
Arbeid/arbeidspraksis 
En hovedintensjon ved bosetting av flyktninger, er at flyktningen i løpet av den toårige 
introduksjonsperioden skal etablere seg i jobb og bli økonomisk selvstendig.  Det vil også ha stor 
betydning for offentlige utgifter til flyktninger. For å oppnå denne intensjonen inneholder 
introduksjonsprogrammet til den enkelte språkpraksis/arbeidspraksis. Erfaring viser at det ikke er lett 
å finne egnede plasser til alle.  
 
Skole/barnehage 
Grunnskolen på Frøya har i dag stor sterk vekst i antall innvandrerelever, er hardt presset og har 
betydelige utfordringer knyttet til dette.  Barn av arbeidsinnvandrere er den klart største gruppen her.  
Familier av flyktninger vil sannsynligvis bo på Sistranda, og eventuelt ha barnehagebehov knyttet til 
Barnehagen her. I starten vil de sannsynligvis ikke ha bil/norsk førerkort, slik at de er avhengig av å 
bruke barnehagen lokalt. Dersom begge foreldre har plikt til deltagelse i introduksjonsprogram, 
forutsetter det barnehage/barnepass.  
 
Utdanning 
Noen flyktninger vil ha rett til grunnskoleopplæring for voksne.  Dette er en kommunal utgift. 
Det er en utfordring å organisere dette på en økonomisk akseptabel måte, da det er få deltagere med 
ulike behov. 
Fagutdanning er en forutsetning for å få fast arbeidsforhold på noen arbeidsplasser. Gjennomføring 
av videregående skole er en utfordring å tilrettelegge.  Noen større steder har egne grupper for 
fremmedspråklige i ulike fag.  Frøya ligger utenfor dagpendleravstand til slike tilbud.  

Vurdering:  
 



Ved eventuelle framtidige boligløsninger for flyktninger er det sett fra et integreringsperspektiv, et 
poeng ikke å bosette i for tette flyktningegrupperinger. 
 
Det er i dag stort press på kommunale boliger, og det er ikke utsikter til at det frigjøres nok 
kommunale boliger innen eksisterende boligmasse til å bosette flyktninger.  
Det er lite tilrådelig å planlegge bosetting av flyktninger med grunnlag i leide private boliger i et 
stramt utleiemarked, spesielt på Sistranda. 

Frøya kommune er positiv til mottak av flyktninger, men situasjonen kommunen er kommet i er 
utfordrende grunnet en av landets høyeste befolkningsøkninger, først og fremst grunnet høy 
arbeidsinnvandring fra Østeuropa. Kommunen er i gang med strukturendringer for å kunne møte 
disse utfordringene på en forsvarlig måte. Det vil under disse strukturendringene også bli tatt høyde 
for forsvarlig mottak av flyktninger. Inntil dette er på plass, kan ikke kommunen motta flyktninger i 
2014.  

 
 
 



















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  GNR 64/61  
Arkivsaksnr.:  13/919    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
GNR 64 BNR 61 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune selger tilleggtomt til Gnr. 64, bnr. 61 på totalt ca. 150 m2 til Ragnhild 
Elverum, Stjørdal. Arealet som selges skal være i samsvar med kart som er vedlagt Sula 
fiskarlag sin uttalelse i saken. Det forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med 
hovedeiendommen. 
 
Tomteprisen fastsettes til kr. 12.500,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles 
likt mellom kjøper og selger.  
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Ragnhild Elverum, Stjørdal, datert 01.08.2013 
Kart i målestokk 1:500 
Uttalelse fra Sula fiskarlag inkl. kart, datert 15.102013 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
Ragnhild Elverum, Stjørdal søker om tilleggstomt til sin fritidsbolig på Sula, Gnr. 64, bnr. 
61. Søknaden omfatter en stor del av areal inn mot fylkesvegen. Totalt tilleggsareal er på  
ca. 150 m2.  
 
Vurdering: 
 
Sula fiskarlag har hatt saken til uttalelse og de har endret på omsøkte tillegg på grunn av 
adkomst til Gnr. 64, bnr. 135 . Rådmannen er enig i at man må sikre adkomsten til 
bakenforliggende eiendommer slik fiskarlaget har gjort vedtak om. 
 
Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søker får kjøpe tilleggstomt som er i samsvar med 
fiskarlagets uttalelse i saken. Når det gjelder prisfastsetting har det for tilleggstomter til 
fritidsbruk blitt fastsatt en kvadratmeterpris på kr. 50,- pr. m2. Imidlertid må man for små 



tomter fastsette en minimumspris for at kommunen skal få dekket sine utgifter til gebyrer 
som etter bestemmelsene for Sula skal deles likt mellom kjøper og selger. 
 
Totalt vil alle gebyrer for deling, oppmåling og tinglysing av skjøte beløpe seg totalt til  
kr. 10.000,- hvorav kommunen må dekke 50% av kostnaden. For at kommunen ikke skal gå 
på «tap» ved salg av tilleggtomten og oppnå en kvadratmeterpris for råtomten på 50,- kr/m2, 
fastsettes det en kjøpesum for tilleggstomten på kr. 12.500,- 
 
 
 
 











 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  610  
Arkivsaksnr.:  13/1053    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
AVHENDING AV SULA SKOLE  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune som eier av Sula skole ser positivt på at Sula grendalag har planer for 
rehabilitering og en senere bruk av Sula skole til utvidelse av eksisterende grendahus.  
 
Kommunen vil derfor overføre eiendommen til Sula Grendalag for kr. 1,- Det inngås avtale 
med grendalaget som omfatter betingelser om rehabilitering og fremdrift av dette arbeidet, 
samt senere drift og vedlikehold av bygningsmassen. I samme avtale inngår det også 
bestemmelse om at kommunen dekker årlige kapitalkostnader for et lån på kr. 1 mill som 
tilsvarer de beregnede rivningskostnadene for bygget. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtalen og kommunestyret gir formannskapet 
fullmakt til å godkjenne avtalen. 
 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra Sula Grendalag, datert 30.08.2013 
Fasader og tegninger som viser skolen etter en evt. ombygging 
Særutskrift fra sak 31/10 i Formannskapet den 16.03.2010 
Tilstandsrapporter fra 2011 
 
Saksopplysninger:   
 
Sula skole ble nedlagt fra og med skolestart i 1999. Etter denne tid ble den tidvis brukt til 
skoleformål når været var så dårlig at det ikke var forsvarlig å sende skolebarna med båten til 
Mausund. I 2001 ble det fremlagt sak for Formannskapet vedrørende fremtidig bruk av Sula 
skole. Denne saka ble utsatt, da det skulle avholdes takst. Rådmannen kjenner ikke til at det 
ble avholdt noen takst, da en slik takst må omfatte også en vurdering av hva skolen skal 
benyttes til. Det naturlige ville være å utarbeide en tilstandsrapport, men dette ble aldri 
foretatt. 
 



I 2005 ble det så vedtatt at den eldste delen av Sula skole skulle rives og dette ble utført av 
samme entreprenør som bygde fergeleiet på Sula. I saksframlegget var fremtiden for skolen 
også her omtalt: 
 
”Når det gjelder mellombygget så får vi komme tilbake til dette etter at Sula grendalag har 
hatt sitt årsmøte, hvor saken vedrørende om de vil overta mellombygget vil bli behandlet.” 
 
Saken ble så tatt opp på nytt i formannskapet i 2010, hvor følgende vedtak ble fattet: 
 
«Frøya kommune går i dialog med Sula grendalag om avhending av skolebygningen på 
Sula:» 
 
Etter dette vedtaket ble det foretatt en tilstandsvurdering av Holmen Takst v/Per Arne 
Gustad. Denne rapporten forelå i mars 2011 og ble oversendt Sula Grendalag som grunnlag 
for en fremtidig dialog om evt. avhending av skolen til grendalaget.  
Det har vært kontakt flere ganger med grendalaget om saken, men først nå foreligger det en 
skriftlig tilbakemelding fra grendalaget om at de ønsker å overta bygningsmassen. De har fått 
utarbeidet tegninger som viser den utnyttelse de tanker for skolebygningen. 
 
Vurdering: 
 
Slik skolen fremstår i dag er det et stort behov for vedlikehold og kommunen kan ikke lengre 
ha denne bygningen stående uten at bygningen blir vedlikeholdt eller revet.   
 
Det gamle lærerrommet ved skolen benyttes i dag som base for hjemmesykepleien. Her har 
det vært kontakt med pleie- og omsorg i kommunen og de ser at denne basen kan nedlegges.  
I dag er det heller ingen skolebarn som bor på Sula og man ser heller ikke her noen form for 
utnyttelse til skoleformål i kommunal regi. Situasjonen kan imidlertid endre seg, slik at det 
kan være formålstjenlig å bygge inn i en evt. avtale med grendalaget at hjemmesykepleien 
kan fortsatt ha sin base i lokalene, samt at man sikrer en evt. fremtidig leie til skoleformål 
dersom det på nytt blir opprettet skole på Sula. 
 
I tilstandsrapporten for bygningene så er denne delt i to ulike rapporter. Den ene gjelder 
mellombygget som er den eldste delen og som ble bygget på 60 tallet. Den andre gjelder 
tilbygget som ble bygget i 1977 og som også omfattet gymsalen, men som allerede er overtatt 
av grendalaget. 
 
«Mellombygget»: 
Konklusjonen i rapporten er at bygningen bærer preg av manglende vedlikehold over lang tid 
og det er registrert omfattende lekkasjer og råteskader. En evt. rehabilitering vil bli svært 
omfattende og det bør vurderes om det er mer hensiktsmessig å rive hele fløyen. Dersom en 
rehabilitering blir betegnet som en hovedombygging så vil dette utløse krav til at hele 
bygningen må oppgraderes til dagens tekniske forskrift TEK10. 
 
Mellombygget er på ca. 270 m2 og full rehabilitering er beregnet til kr. 1.623.800,- eller ca. 
6014,- kr/m2 ekskl. mva. I tilstandsrapporten er det også antydet en kostnad på 
ca. kr. 320.000,- + mva for riving av borttransport av bygningsmaterialene til godkjent 
deponering. Alle priser er angitt i 2011-priser. 
 



«Bibliotekfløya»: 
Denne fløya bærer også preg av lite vedlikehold de senere år og tak/fasader anses som modne 
for rehabilitering. Det er registrert også stedvis lekkasjer fra tak og det ble også registrert 
stedvis fukt i vegg/bjelkelag. Dette anses imidlertid å ha så lite omfang at dette kan repareres 
lokalt ved en evt. rehabilitering av fasader og tak. En evt. rehabilitering av fløyen både ut og 
innvendig vil også her sannsynligvis defineres som hovedombygging og kan utløse krav til at 
hele bygningen må oppgraderes til TEK10. 
 
Bibliotekfløya er på ca. 400 m2 og full rehabilitering er beregnet til kr. 966.800,- eller 
ca. 2417,- kr/m2 ekskl. mva. Her er det i tilstandsrapporten ikke beregnet rivingskostnader, 
men tar vi utgangspunkt i rivingskostnaden for mellombygget vil rivingskostnaden for 
bibliotekfløya bli på ca. kr. 474.000,- + mva. 
 
Dette betyr at rivingskostnaden for resterende del av Sula skole som ikke allerede er 
avhendet til Sula grendalag er beregnet til totalt kr. 992.000,- inkl. mva. 
 
Ut fra vedtaket i formannskapet i 2010 skulle kommunen gå i dialog med grendalaget om 
avhending av skolebygningen. Det er fra Rådmannen bedt om en skriftlig henvendelse til 
kommunen med bakgrunn i den tilstandsrapporten som er utarbeidet og ut fra vedtaket i 
formannskapet. Den formelle henvendelsen foreligger nå og er datert 30.08.2013. 
 
Sula grendalag viser her til de planer de har for skolebygningen og det vedtak som er gjort 
for finansiering av en restaurering av bygningsmassen. De planer de har for bygningene er 
opplistet i brevet til kommunen og det er også vedlagt tegninger. De har en kalkyle på  
kr. 1.500.000,- for hele rehabiliteringen. Grendalaget vil her dekke halvparten av kostandene 
ved kontanter, samt en betydelig dugnadsinnsats. 
 
De søker om at Frøya kommune overfører bygningsmassen til Grendalaget for kr. 1 pluss at 
de mottar den kostanden Frøya kommunen vil ha for riving av bygningene. So det fremgår av 
ovenstående oppsett vil rivingskostnadene dreie seg om ca. kr. 1 mill inkl. mva. 
 
De anfører også i sitt brev at kommunen i dag har utgifter på bygningen i form av strøm, 
kommunale avgifter, forsikring m.v. som grendalaget selvsagt overtar dersom bygningen 
overføres til grendalaget. 
 
Rådmannen har sett på de årlige utgifter for Sula skole og det dreier seg om ca. kr. 40.000,- 
som i hovedsak omfatter forsikring og strømutgifter. 
 
Dersom kommunen gjør vedtak om å avhende skolen og at grendalaget gis et tilskudd på kr. 
1 mill som tilsvarer rivingskostnaden, så må dette tas av driftsbudsjettet, da kommunen ikke 
lengre er eier av bygget og kan derfor ikke aktivere bygningen i sitt regnskap. Rådmannen er 
fullt klar over at noe må foretas når det gjelder Sula skole og at det beste alternativet er at 
bygningsmassen overtas av grendalaget under forutsetning av at den rehabiliteres og 
vedlikeholdes i fremtiden. Det vil imidlertid være en utfordring å gi et engangstilskudd på  
kr. 1 mill uten at dette vil gå utover andre driftsoppgaver i kommunen. 
 
Rådmannen vil derfor innstille på at det gis et årlig tilskudd til grendalaget som tilsvarer 
renter og avdrag på et lån på 1 mill som grendalaget må ta opp for å rehabilitere bygningen 
og som tilsvarer rivingskostnaden for bygningen. Med en rente på 4% og en avskrivningstid 



på 30 år vil dette første året dreie seg om et tilskudd på ca. kr. 75.000,-. Dette er samme 
løsningen som ble valgt da idrettshallen ble oppført og hvor kommunen dekket Frøya il sine 
lånekostnader ved å gi et tilsvarende tilskudd. 
 
Rådmannen ser det som svært viktig at det nå tas fatt på rehabilitering av bygningsmassen 
ved Sula skole, slik at skolen ikke fremstår som en bygning til «nedfalls». Med forslaget om 
å gi et årlig tilskudd for å dekke renter og avdrag med et låneopptak som tilsvarer 
rivningskostnaden, så vil dette ikke gripe alvorlig inn i andre driftsoppgaver i kommunen. 
Det vil også være i tråd med tidligere vedtak som er gjort i lignende saker jfr. 
idrettshallen/kulturhuset. 
 
 
 
 





















































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv:  GNR 8/123  
Arkivsaksnr.:  13/1008    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
KJØP AV HAVNEVÅGEN BOLIGFELT PÅ FLATVAL  
 
 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune avslår tilbudet fra Gunnar Kristoffersen, vedrørende kjøp av Havnevågen 
boligfelt på Flatval.  
 
 
Vedlegg: 
 
1. Brev fra Gunnar Kristoffersen, datert 16.08.13. 
2. Reguleringsplan Havnevågen boligfelt. 
 
Saksopplysninger:   
 
Gunnar Kristoffersen har på vegne av grunneierne i Havnevågen boligfelt, sendt en 
forespørsel til Frøya kommune og tilbyr salg av det ferdig regulerte boligfeltet på Flatval. 
Kristoffersen er selv grunneier i Havnevågen boligfelt. 
 
Boligfeltet ligger ved Havnevågen på Flatval, og har en avstand på ca. 1,5 km til Nabeita 
skole og ca. 6,5 km til Sistranda. 
 
Reguleringsplanen omfatter 12 boligtomter og 6 nausttomter. Innenfor disse tomtene mener 
søker at det vil være mulig å etablere 13 – 14 boenheter med eneboliger og rekkehus. Av 
boligtomtene er to tomter ikke på salg (nr. 6 og 7). Årsaken til dette er at grunneierene ønsker 
å beholde disse selv. Tomt nr 5 ønsker også grunneier å beholde selv, men det opplyses om at 
det er inngått en skriftlig avtale med grunneieren om at han skal betale kr. 175 000,- som sin 
andel av utbyggingskostnadene for veg, vann og avløp.  
 
De totale utbyggingskostnadene for veg, vann og avløp er beregnet til å beløpe seg til ca kr. 
2,1 mill. Selger fremhever også at en utbygging av avløpsanlegget for boligfeltet vil gi 
mulighet for opprydding av avløpsforholdene for eksisterende boliger i området som har 
utslipp til Havnevågen. I følge selger kan ca. 12 eksisterende boliger tilknyttes dette nye 
avløpsanlegget.   
 
Boligfeltet inkl. nausttomtene tilbys solgt for kr. 2.200.000,-. Salgsannonsen er også å finne 
på www.finn.no.  



 
Vurdering: 
 
Per i dag finnes det omtrent 170 ledige boligtomter til salgs på Frøya. Cirka 80 av disse 
befinner seg i Beinskaret, mens resterende i hovedsak befinner seg på Nordskaget, Nesset og 
Hamarvika. Denne reguleringsplanen legger til rette for 10 nye boligtomter. I tillegg til dette 
er vi kjent med at det foreligger to andre private planforslag for boligfelt på Flatval.  
 
Befolkningsprognosen fram mot 2020, viser at Frøya kan forvente en vekst på ca. 414 
personer. I følge SSB er den gjennomsnittlige husholdningsstørrelsen i 2013 på 2,21 
personer. Tar vi hensyn til dette, og forutsetter at alle forventede tilflyttere vil bygge nye 
eneboliger, har vi et behov på ca 190 boligtomter fram mot 2020. 
 
Dersom vi legger sammen kostnaden for kjøp av boligfeltet samt de estimerte kostnadene for 
bygging av vei, vann og avløp, beløper dette seg til 4,3 mill. Selger opplyser at det er inngått 
avtale med en grunneier (eier av tomt 5) om at denne skal betale kr. 175 000,- for 
utbyggingskostnader for veg, vann og avløp. Dette beløpet kan vi dermed trekke fra 
totalsummen som da blir på kr. 4 125 000,-. Av de 12 tomtene, er det kun 9 som kan selges 
videre av kjøper. Dette gir en prisantydning på ca kr 458 000,- for hver av de 9 råtomtene, 
ferdig opparbeidet med vei, vann og kloakk. I dette regnestykket er det ikke tatt hensyn til 
salg av nausttomter, som vil bidra til å redusere dette beløpet.  
 
Rådmannen er også kjent med at det foreligger to andre private planforslag på Flatval når det 
gjelder boligfelt. Et eventuelt ja i dette tilfellet kan være med å danne presedens for 
eventuelle henvendelser fra disse grunneierene. 
 
Etter en samlet vurdering er rådmannen av den oppfatning at Frøya kommune bør takke nei 
til denne forespørselen om kjøp av Havnevågen boligfelt. 
 
 
 
 

























 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv:  144 U01  
Arkivsaksnr.:  13/1118    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
FELLES STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALREGIONEN  
 
 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan 
for Orkdalsregionen. 
 
Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen 
analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 
 
Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter Agdenesmodellen. Den 
estimerte kostnaden på kr 33 000,- dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger.  
 
 
Vedlegg: 

1. Brev fra Orkdalsregionen til kommunestyret i Frøya kommune med vedlegg, datert 
18. oktober 2013. 

2. Kopi av KSTsaknr 109/13 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Orkdalsregionen henvendte seg i sommer til de deltagende kommunene i Orkdalsregionen, 
vedrørende spørsmål om å slutte seg til utarbeidelsen av en felles strategisk næringsplan for 
Orkdalsregionen. Den 31.10.2013 gjorde kommunestyret i Frøya kommune følgende vedtak 
(vedlegg 2): 
 

1. Frøya kommune er i utgangspunktet positiv til å delta i det kommende arbeidet 
med felles strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Kommunens deltagelse er 
avhengig av tilstrekkelig oppslutning fra de andre kommunene i regionrådet. 

• Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, 
utføre noen analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt- og 
arbeidsgrupper. 

• Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter 
«Agdenesmodellen». 



2. Et mer detaljert opplegg for organisering, fremdrift, egeninnsats og samla 
ressursbruk behandles i regionrådet og kommunene høsten 2013. Først når dette 
foreligger og kommer til behandling, så vil Frøya kommunestyre fatte sitt endelige 
vedtak om sin deltagelse i utarbeidelsen av en felles strategisk næringsplan for 
Orkdalsregionen. 

 
Dette forslaget er nå behandlet i alle ti kommuner. Ni av kommunene har gjort vedtak som er 
forholdsvis identisk med forslaget til vedtaket som er utsendt fra regionrådet. Skaun 
kommune ønsker ikke å ta stilling til eventuell deltagelse før kostnader til planarbeidet og 
oppfølging av planen er nærmere avklart. 
 
Samtlige kommuner i dette arbeidet har nå fått et nytt brev fra Orkdalsregionen, såkalt trinn 2 
i forankringen av dette arbeidet (vedlegg 1). Dette dokumentet beskriver prosessen og 
avslutter med forslag til likelydende vedtak i kommunestyrene.  
 
Planprosessen skal strekke seg fra januar 2014 og et år fremover i tid. Hovedmålet er å 
synliggjøre de utfordringer og muligheter næringslivet i Orkdalsregionen står overfor. 
Prosessen skal involvere bredt og regionrådsmøtet 18. oktober 2013 kom fram til noen 
retningsgivende strategier. Disse strategiene er: leverandørutvikling/ nettverksbygging/ 
strategier for produksjonsindustrien, kompetanse/ rekruttering, mat (sjø og land) og 
opplevelser/ reiseliv. 
 
Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen skal være et kort, strategisk dokument som viser 
tydelig hvilke utfordringer næringslivet i regionen står overfor de nærmeste årene, og hvilke 
strategier som er særlig relevante for å møte disse utfordringene. 
 
Fremdriftsplan: 
 13. desember 2013: Regionrådsmøte og oppstart av planarbeid 
 Januar 2014: Strategimøte politikere og næringsliv 
 Februar- september 2014: Møter/ workshops 
 November- desember 2014: Planen ferdigstilles 
 Januar 2015: Planen legges frem for regionrådsmøte. 
 Februar- mars 2015: Planen legges frem for kommunestyrene 
 
Budsjett: 
 Kostnadsplan i kr: 
Tittel 2014 SUM 
Foredragsholdere 50 000 50 000 
Innleid konsulent skriving/ lederstøtte 250 000 250 000 
Innleid konsulent koordinering møter/ workshops, næringsliv/ 
kommuner 

350 000 350 000 

Reiser 50 000 50 000 
Utredning/ statistikkgrunnlag 50 000 50 000 
Møter/ workshops/ fasilitering 100 000 100 000 
Uforutsette utgifter 50 000 50 000 
Sum kostnad 900 000 900 000 
 
 Finansieringsplan i kr: 
Tittel 2014 SUM 



Egenandel/ arbeidsinnsats næringslivet 100 000 100 000 
Egeninnsats/ arbeidsinnsats kommunene 50 000 50 000 
Kontingent kommunene etter Agdenesmodellen 300 000 300 000 
Skjønnsmidler 200 000 200 000 
Sør-Trøndelag fylkeskommune 250 000 250 000 
Sum finanisering 900 000 900 000 
 
 Kostnadsfordeling i kr. for kommunene basert på Agdenesmodellen *: 
Rindal 16 000 
Hemne 29 000 
Snillfjord 9 000 
Hitra 31 000 
Frøya 33 000 
Agdenes 15 000 
Rennebu 19 000 
Meldal 29 000 
Orkdal 73 000 
Skaun 46 000 
Sum 300 000 
* Under forutsetning av at Sør- Trøndelag fylkeskommune bevilger omsøkt beløp og at 
Skaun kommune velger å delta i planarbeidet. 
 
Orkdalsregionen er prosjekteier. Planen blir etter ferdigstillelse overlevert kommunen for 
vedtak og implementering. Medlemmer i styringsgruppe for regional strategisk næringsplan 
velges i regionrådsmøte 13. desember. Arbeidsutvalget i Orkdalsregionen fungerer som 
arbeidsgruppe. Sekretariatsleder i Orkdalsregionen skal være prosjektleder for planen og det 
skal leies inn ressurser for koordinering av møter og skriving av planen 
 
Styringsgruppa vil ha følgende sammensetning: 
Leder: Leder i Orkdalsregionen 
Medlem: Nestleder i Orkdalsregionen 
Medlem: Rep. næringslivet i Orkdalsregionen 
Medlem: Rep. næringslivet i Orkdalsregionen 
Medlem: Rep. fylkeskommunen 
Sekretær: Prosjektleder 
 
Forslag til likelydende vedtak i kommunestyrene: 
«Xx kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan 
for Orkdalsregionen. 
 
Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakrgunnsmateriale, utføre noen 
analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. 
 
Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter Agdenesmodellen.» 
 
 
Vurdering: 
 



Frøya kommune etterspurte et mer detaljert opplegg rundt disse punktene, under forrige 
behandling av denne saka. Orkdalsregionen har i dette brevet spesifisert nærmere i forhold til 
punktene; organisering, fremdrift, egeninnsats og samla ressursbruk.  
 
Den samla ressursbruken er satt til kr. 900 000,-. I følge budsjettet skal Frøya kommune bidra 
med kr. 33 000,- av dette. Dette beløpet forutsetter at Sør- Trøndelag fylkeskommune 
bevilger omsøkt beløp på kr. 250 000,- og at Skaun kommune velger å delta i planarbeidet 
(kr. 46 000,-). Det er derfor en mulighet for at dette «kontingent-beløpet» kan vokse seg 
større. I tillegg til dette beløpet, skal kommunen stille med egne personellressurser i dette 
arbeidet. Ut fra finansieringsplanen er den samlede egeninnsatsen til kommunene estimert til 
å være kr 50 000,-. Dersom det da er 10 kommuner som deltar vil det si at hver kommune 
skal stille med ca kr. 5000,- i egeninnsats. Dette virker å være litt i minste laget når 
kommunene «selv må skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være 
representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper.» Brevet fra Orkdalsregionen går ikke 
nærmere inn på omfanget av dette arbeidet. Avhengig av det faktiske omfanget, kan det for 
Frøya kommunes del bli aktuelt å benytte eksempelvis Trøndersk Kystkompetanse og/ eller 
Frøya Næringsforum til noe av dette. I tilfellet vil dette sannsynligvis føre til merkostnader, i 
form av kjøp av tjenester. 
 
Som vi ser av fremdriftsplanen, skal planprosessen strekke seg fra januar 2014 og cirka et år 
fremover i tid. Det fremheves at prosessen skal involvere bredt, uten at dette blir nærmere 
spesifisert i brevet. I regionrådsmøtet den 18. oktober 2013 kom man fram til noen 
retningsgivende strategier for dette arbeidet. Disse strategiene er: leverandørutvikling/ 
nettverksbygging/ strategier for produksjonsindustrien, kompetanse/ rekruttering, mat (sjø og 
land) og opplevelser/ reiseliv. De fleste av disse temaene er gjenkjennbare i det foreliggende 
forslaget til strategisk næringsplan for Frøya kommune.  
 
Rådmannen tilrår at Frøya kommune tiltrer dette arbeidet. Det finnes imidlertid ikke 
budsjetterte midler til dette formålet. De forespeilede kostnadene må derfor dekkes inn ved 
bruk av reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
 
 
 





































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv:  631 &01  
Arkivsaksnr.:  13/1339    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
AVTALE MELLOM NORSK DATA SENTER (NDS) OG FRØYA KOMM UNE FRA 
01.01.2014  
 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune inngår vedlagte tjenesteavtaler nr 1-10 med Norsk Data Senter fra 01.01.14. 
Avtalene er ansaffet etter lov om offentlige anskaffelser, og har en variget som følger 
rammeavtalen til STFK. Avtalene er uavhengige av hverandre og kan sies opp hver for seg.  
 
Avtalene generer følgende kostnader for Frøya kommune. Alle priser er oppgitt i eks. mva 
 
Tjenesteavtale 1: Serviceavtale 
Avtale på timebank samt oversiktsdokument med priser. Total årlig kostand: Løpende etter 
behov. Trer ikraft hvis support på 9,5 t er «brukt opp». Timepris pr dato er kr 869.- pr time 
(regulert av konsulentavtalen i STFK) Vil annta at at dette vil generere en årlig utgift år 1 på 
(basert på support tall fra ATEA AS) intill 100 000 kr/år, og senere avta. 
 
Tjenesteavtale 2: Serverovervåkning- Full overvåkning av alle serverne.  
Pris mnd: 8 325kr/ år: 99 900 kr 
   
Tjenesteavtale 3: Vedlikehold AD og Exchange- Vedlikehold 1g/uke av kommunens AD 
og Exchange løsninger. Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000 kr 
 
Tjenesteavtale 4: Vedlikehold citrix- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens citrix løsninger.  
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr 
 
Tjenesteavtale 5: Vedlikehold nettverk- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens nettverk 
løsninger. Pris mnd: 6 000kr/ år: 72 000kr 
 
Tjenesteavtale 6: Vedlikehold sikkerhet- Vedlikehold 1g/uke av kommunens 
sikkerhetsløsninger. Pris mnd: 6 000kr/ år: 72 000 kr 
 
Tjenesteavtale 7: Vedlikehold VMware- Vedlikehold 2g/mnd av kommunens VMware.  
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000 kr 
 
Tjenesteavtale 8: Vedlikehold SCCM- Vedlikehold 1g/uke av kommunens SCCM løsning.  
Pris mnd: 5 000kr/ år: 60 000kr (trer ikraft etter installasjon av dette) 
Tjenesteavtale 9: Microsoft system oppdateringer- Ukentlige oppdateringer.  



Pris mnd: 8 000kr/ år: 96 000kr 
 
Tjenesteavtale 10: Supportavtale- Tilpasset avtale. 570 minutter support pr mnd.  
Pris mnd: 8 300 kr/ år: 99 600kr 
 
 
Vedlegg: 
10 tjenesteavtaler 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
13/1339-1 AVTALE MELLOM NORSK DATA SENTER (NDS) OG FRØYA 

KOMMUNE FRA 01.01.2014  
 

Saksopplysninger:   
Frøya kommune har siden 2007/2008 hatt avtale med ATEA AS (tidligere EMENTOR AS) 
om overvåkning og support av kommunens IKT system. Denne er nå oppsagt med virkning 
fra 01.01.14. 
 
Alt innkjøp innenfor området IKT omfattes av lov om offentlige anskaffelser, som sier at: «§ 
6-1. Rammeavtaler - (4) Rammeavtaler kan ikke inngås for mer enn fire år, med unntak av 
tilfeller som er særlig berettiget ut fra rammeavtalens gjenstand.» Dette er begrunnelsen for 
at kommunen har sagt opp alle avtaler med ATEA AS, men virkning fra 31.12.13. 
 
Frøya kommune er tilsluttet en rammeavtale på innkjøp med STFK. Etter gjennomført 
konkurranse på IKT har STFK inngått rammeavtale med NDS. Frøya kommune behøver 
derfor ikke å konkurranseutsette anskaffelse av denne tjenesten. 
 
Konkurransegrunnlaget for kjøp av konsulenttjenester  – IKT, Sør Trøndelag 
Fylkeskommune sier følgende:  
 



 
 
 
Da ingen av tjenesteavtalene overstiger maxbeløpet på kr 100.000 kr har Frøya kommune 
og Norsk Data Senter (NDS) høsten 2013 kjørt en prosess for etablering av driftsavtaler.  
Kommunen og NDS har også som en del av dette gjennomført en kartlegging og helsesjekk 
av kommunens datapark. 
 
Frøya kommune ønsker ut fra dette å inngå tjenesteataler med NDS på overvåkning, samt 
systemvedlikehold.  Disse avtalene skal dekke kommunens behov for en proaktiv 
overvåkningsløsning for å detektere unormalheter i server/infrastruktur.  

Systemvedlikehold 
Frøya Kommune har ønske om at NDS utfører faste vedlikehold av serverløsning. Dette 
utføres 4 ganger pr. mnd i en oppstartsfase. Tanken er at ny IKT leder vil overta dette delvis 
eller helt når denne er på plass. Dette skal sikre at Frøya Kommune har jevnlig utførelse av 
driftsrelaterte oppgaver som er bestilt, eller fanges opp i overvåkningsavtalen. Det er viktig å 
bemerke at prisen vil gå ned etter hvert som kommunen overtar denne oppgaven selv.  

Brukersupport 
Frøya kommune ønsker at NDS utfører brukersupport. I en oppstart ønsker kommunen at 
NDS tar ansvar for 1. linje support til brukerne eksl. support på fagprogrammer. Målet er at 
kommunen selv skal håndtere dette etter en tid, når styringsverktøy er på plass og gammelt 
utstyr er skiftet ut. 
 



NDS vil tilgjengeliggjøre applikasjon for fjernsupport av brukerne. Denne kan installeres slik 
at alle brukerne har snarvei til NDS Support fra sitt «PC Skrivebord».  
I tillegg kan brukere fra Frøya kontakte NDS på følgende måte: 
 

1. www.helpdesk.nds.no 
2. kundeservice@nds.no 
3. tlf. 69 27 80 00 

 
Brukersupport saker skal registreres i NDS helpdesk dersom de ikke løses innen 20 minutter. 
Beskrivelse og kontrakt for NDS support er vedlagt.  
 
NDS og Frøya skal ha ukentlige møter for gjennomgang av løpende saker. 
  
Frøya betaler fast kr. 8300 pr mnd for brukersupport. Dersom brukersupport bruken 
overstiger den løpende kostnad pr mnd, belastes support pr. minutt fra timebank med 
timespris på kr. 869,- kr 

Investeringer 2014 
Frøya kommune ser at det er nødvendig med flere investeringer. Dette er avdekt i helsesjekk 
utført av NDS, samt det er påpekt av eksisterende driftsleverandør. 
 
Rådmann velger nå å beskrive noen detaljer, slik at «tingenes» tilstand blir belyst- samt at 
dette er en begrunnelse for rådmannens investeringskostnad på området for 2014 og i 
langtidsplan. 
 
Det presiseres i tillegg at de anbefalinger på investeringer som fremgår skal anskaffes etter 
lov om offentlige anskaffelser. Derfor kan det være at enkelte investeringer må ut på 
minianbud fordi andelen konsulenttimer overstiger 115 timer. 
  
Anbefalte investeringer i 2014: 

Opprydding Serverrom 
Serverrom er uryddig, -kabler og koblinger må merkes. Dette for å forhindre at det blir 
nedetid i feilsituasjoner. 
 
Kostnader estimert fra NDS for dette arbeidet: Kr. 20 000,- («arbeidspenger») 

Etter sjekk Citrix og Active Directory 
Eksisterende leverandør kjører Citrix prosjekt som ikke er fullført. NDS anbefaler en etter 
sjekk av prosjektene, for rydding i AD, samt kvalitetskontroll av Citrix løsning. Dette er 
viktig for å sikre en god brukeropplevelse, samt at NDS har riktig grunnlag for å drifte 
løsningen på en best mulig måte for Frøya Kommune. 
 
Kostnader fra NDS for dette arbeidet: Kr. 30 000,- («arbeidspenger») 

Etablering Overvåkning 
Etablering av overvåkningstjenesten kan begynne allerede i 2013, med opprettelse av 
tilganger for NDS. Dette sikrer raskere overgang til NDS fra 01.01.2014. Dersom dette ikke 
er mulig i 2013, kommer denne kostnaden i 2014. 



 
Etablering av NDS Overvåkning: Kr. 40 000,- («arbeidspenger») 

Nettverk, optimalisering og fornyelse 
En vesentlig del av infrastrukturen til Frøya Kommune er svitsjer og rutere. Tidligere IKT 
leder og eksisterende leverandør har påpekt at ruter sentralt og 9 stk. kant/lokasjons rutere må 
byttes. Årsaken til dette byttet er eldre komponenter i nettverket, skal gi bedre ytelse og 
enklere management.  
 
Pris for Cisco rutere: 
1 stk. Cisco 2951, sentral ruter   kr.  28 480,-  
9 stk. Cisco 2911, kant ruter    kr. 108 113,-  
Estimat installasjon av rutere:    kr.  36 498,-  
 
Sum:  (utstyr + «arbeidspenger»)   kr. 173 091 

Sikkerhet- kontroll og administrasjon klientmaskiner 
Frøya har i dag mange eldre maskiner til de ansatte. Samtidig er det ingen kontroll på 
klientene, ang antivirus og windows oppdateringer. I tillegg mangler Frøya inventarkontroll. 
 
NDS har foreslått implementering av SCCM 2012. Dette er Microsoft sitt verktøy som skal 
dekke flere behov for Frøya: 

• Image for nye maskiner- automatisert installasjon 

• Forefront antivirus- med sentral kontroll og administrasjon 

• Windows Updates- sentral kontroll og management av windows oppdateringer 

• Inventarkontroll- Full oversikt over alle maskiner i netttet 

• Programvare- Sentral løsning for utrulling av programvare og oppdatering av 
programvare. F.eks. Java, Adobe etc. 

• Fjernstyringsverktøy m.m 
 
Ettersom Frøya bør investere i nye maskiner raskt, anbefaler NDS at SCCM løsning 
implementeres på administrasjon for skole. Sentral løsning vil inkludere 2-3 virtuelle servere 
på eksisterende plattform, med SCCM og SQL.  
Installasjon og oppsett er estimert til  kr. 150 000,- 
 
Lisenser har Frøya ifølge IKT fra før, men dette kan medføre tilleggskostnader. 

Exchange 2013 
Frøya har en eldre e-post løsning, som ønskes oppgradert. 
Dette både for ny funksjonalitet, men for forbedring av dagens server, samt bedre støtte for 
ny Office programvare (Office 2013 kontorstøtte programvare). 
 
Kostnader for normal oppgradering er kr. 30 000,- 
Dette forutsetter at integrasjoner med telefonsentral og støtteprogrammer som f.eks TRIO 
kjører på versjoner som støtter Exchange 2013. 

Antispam løsning 
Pris og estimater: 40 000 kr for 400 brukere. 



Database server oppgradering 
Frøya melder at deres 2 SQL Servere (en på hver sone) trenger oppgradering. Frøya kjører 
SQL versjon som ikke lenger støttes ved oppgradering av fagprogrammer. For å komme med 
riktig design av servere, for å støtte de fagprogrammer som kjøres, anbefales en detalj 
kartlegging fra NDS, for å treffe riktig løsning og skalering. I mange tilfeller oppnås best 
effekt med å etablere nye Windows Servere, med ny SQL databaser server, for deretter å 
flytte dagens databaser til ny løsning. 
 
NDS kjører kartlegging av dagens løsning for å ha kvalifisert design og pris: Kr. 27 808,- 

Skoleløsning 
Frøya har i dag ikke en god felles skoleløsning. Det er mye «joggesko» aktivitet, i stedet for 
proaktiv drift med fokus på å legge til rette for «det digitale spranget». Alle skoler i Norge 
har en målsetning om større bruk av digitale læremidler, og felles tjenester som en del av 
FEIDE løsningen. For å kunne nå de målsetninger, må Frøya investere i en grunnstamme for 
skolene, som sikrer en stabilt og fremtidsrettet løsning, som kan utvikles med nye funksjoner 
for bedre bruk av digitale læremidler. 
 
NDS har anbefalt en skoleløsning, denne løsningen anbefales å være etablert til skolestart 
2014. 
 
Prisestimat: 500 000,- kr 
 
Komplett løsning som inkluderer maskinvare for basis servere til skole. Lisenser kommer i 
tillegg. Estimat på lisenser er kr. 216 kr pr maskin på skole.  
Frøya har i dag ca 300 maskiner for elever, dette gir lisenskostnaden kr. 64 800 kr 

Backup 
Frøya har brukt HP Dataprotector som backup programvare, med innfasing av Veeam for å ta 
backup av det virtuelle miljøet. Dette er en riktig retning, som skal forsterkes ytterligere. 
Utfasing av HP dataprotector, og kjøre Veeam med mulighet for backup ut av huset. 
 
Estimert pris: 60 000,- 
 
NDS anbefaler dog at Frøya vurderer en utvidet løsning for backup og recovery hvis en større 
hendelse skulle oppstå. De anbefaler å etablere en lokasjon 2, men minimum av utstyr for å 
kunne reetablere kritiske tjenester i en situasjon hvor datarom 1 blir utilgjengelig. I en slik 
situasjon vil kritiske tjenester kunne være oppe i løpet av timer i stedet for dager. 
 
Estimert pris: 250 000,- kr 

PC/klient 
Frøya kommune har behov for nye PC-er/klienter i 2014. Mesteparten av dagens maskinpark 
er langt over det som anslås som maks levetid (5 år). Den eldste som er i bruk i dag er 20 år 
gammel. Maskinene kjører operativsystemer som ikke lenger har support eller oppdatering 
for å ivareta sikkerhet og funksjonalitet for en effektiv arbeidshverdag. 
Sikkerhetsperspektivet vektlegges høyt, og NDS anbefaler Frøya kommune å fornye sin PC-
park i 2014 i forbindelse med implementering av SCCM for kontroll og sentral drift av alle 
maskiner/enheter som tilhører kommunen. Da vi ikke har oversikt over hvor mange enheter 



som bør byttes ut i dag må nesten Frøya kommune selv vurdere antall som bør byttes ut for 
anslag til budsjett. NDS anbefaler at Frøya kommune standardiserer på få modeller for 
enklere drift, vedlikehold og kontroll. 

I henhold til ny rammeavtale på IT-utstyr mellom NDS og STFK er det satt opp 
standardmodeller på klienter og tilbehør.  

Priser: Priser er sendt ut til alle kommuner under STFK avtalen. Prisen vareierer fra 4500-
8000 kr ift hvilken maskin det er behov for. En ser for seg at maskiner bli tanket via Frøyas 
SCCM løsning av eventuelt lærling/IT avdeling. Ergo vil det ikke komme kostnader annet 
enn innkjøp og levering når Frøya har SCCM oppe å gå. 

Investeringer- PC 2014: 

Rådmann foreslår å kjøpe inn inntill 100 pc i året. (Må sees i forhold til vedtatt 
budsjettramme) 

Oppsummering, kostnader: 

Driftsbudsjett (eks. lisenser ) 
Tjenesteavtale 1- 10               815.500kr/år 
 
Investeringer 2014, anbefalinger(estimater- inneholder investeringskost og 
«arbeidspenger) 
Opprydding, ettersjekk og etablering av tjenester:  90 000kr 
Nettverk og kommunikasjon:     173 000kr 
Totalt:        263 000kr 
 
Investeringer 2014, anbefalinger(estimater): 
Diverse jfr beskrivelser    1 148 000kr    
 
+ nye pc`er,- innkjøp /utskifting årlig- rullering over 4 år 
70-100 pcèr      500 000 kr- 700 000 kr 
        
Kostnader IKT drift de siste 3 årene 
Her følger en visning av regnskap/budsjett for området service/avtaler drift IKT de siste 3 
årene. Gjør oppmerksom på at dette er en sekkepost der alle løpende avtaler blir belastet.  
Oversikten er tatt med for å vise at forbruket er stort, og at det er økonomisk lagt inn i nok i 
budsjettet til å drifte avtalene for 2014, og i langtidsplan. Målet er å få ned kostnadene til et 
forsvarlig driftsnivå.  
 
Service/serviceavtaler – drift              Regnskap            Budsjett 
2014              2.841.600 
2013 pr.  21.11.13                                                            2.568.881            2.841.600 
2012                                                                                      2.764.090            2.464.400 
2011                                                                                      2.160.323            2.304.400 
2010                                                                                      2.658.606            2.304.400 
 
 
 



Budsjett 2014/Handlingsplan 2014- 2017 
Rådmannen har foreslått å investere for kr 3 mill i 2014,og videre 1 mill i langtidsplan. I 
tillegg er det avsatt et driftsbudsjett på kr 2.841.600 kr. Rådmannen mener at dette vil dekke 
kommunens utgifter på IKT området. 
 
Vurdering:  
I hht til STFK`s og kommunens innkjøpsreglement, anbefaler rådmann at kommunestyret 
vedtar de vedlagte 10 tjenesteavtaler med NDS- norsk datasenter. Hver avtale er selvstendige 
og kan sies opp. 
 
Ingen av de 10 tjenesteavtalene overstiger prisen på 100 000 kr eks mva som betinger 
anbudskonkurranse. Rådmannen vil likevel dobbeltsjekke dette forholdet, slik en er sikker på 
at lovverket blir fulgt. Hvis det fremkommer nye momenter i saken, vil det bli informert om 
dette i formannskapets møte.  
 
Kommunens kostnader til dekning av avtalene er lagt inn i rådmannens budsjettforslag for 
2014. Kostnadene forventes å gå ned etter hvert som flere investeringer /bedre 
styringssystemer kommer på plass.  
 
I tillegg ønsker råmannen å bemerke at Frøya er med på å utrede et 6 kommunerssamarbeid 
innenfor IKT området, sammen med nærkommunene. Rådmannen er veldig innstilt på å få til 
et interkommunalt samarbeid på dette området, da vi i fremtiden vil være for liten alene til å 
håndtere alle utfordringer vi står overfor, som da IKT skal serve.  
 
Rådmann gjør oppmerksom på at anskaffelse av skisserte investeringer skal følge lov om off. 
anskaffelser. 
 
 
 













































































































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv:  X01   
Arkivsaksnr.:  13/1343    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
17. MAI KOMITE 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune oppnevner følgende 17.mai komité for jubileumsåret 2014: 

• Ordfører 
• Kultursjef 
• Representant fra Frivilligsentralen 
• Representant fra Frøyahallen 
• Representant fra Frøya kulturskole 
• Representant fra skolene 
• Representant fra barnehagene 

 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
Dette feirer vi i 2014: 
17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll  
og Frøya bør som alle andre kommuner sørge for stort engasjement i jubileumsåret. 
 
Vi satser på en bredest mulig oppslutning og tidenes folketog.  
 
Vurdering: 
 
Over hele landet vil det bli en storstilt markering av grunnlovsjubileet og for å sikre at Frøya 
skal få en verdig feiring er det viktig at arbeidet kommer tidlig i gang. 
 
Det er viktig at både kommune og frivillighet engasjerer seg i dette arbeidet og derfor har 
rådmannen valgt å sette sammen en bred komité med representanter fra flere 
virksomhetsområder og politisk. Frivilligheten dekkes ved deltakelse fra Frivilligsentralen og 
idrettshallen, men komiteen kan selv tilknytte seg flere om det skulle være behov for det. 
 



Om det er ønskelig kan komiteen utvides med flere politiske representant. 
 
Det forutsettes at både Frøyahallen stiller med lydanlegg og at teknisk etat bidrar med oppsett 
av scene samt oppsetting og heising av flagg i sentrum. 
 
Kultursjefen er ansvarlig for å konstituere komiteen og de velger selv sin leder. 
 
Vi viser for øvrig til visjonen for jubileet. 

Grunnlovens 200-årsjubileum skal formidle kunnskap om grunnloven og 
betydningen for det norske folkestyret. Jubileet sk al bidra til deltagelse og 
engasjement i demokratiet og legge til rette for fo lkefest i hele landet. 

For bredere informasjon om nasjonale føringer for feiringen vises til  

http://stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet-2014/ 

 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv:  223   
Arkivsaksnr.:  13/1233    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
JERNROSEN - SØKNAD OM BIDRAG FRA FRØYA KOMMUNE  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune støtter dette tiltaket og bevilger kr. 10 000. Midlene tas fra posten 14901 
1100 120, reserverte tilleggsbevilgninger. Saldo på denne posten før vedta er kr. 252 700. 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad dat. 28.10.13 med vedlegg 
 
Saksopplysninger:   
 
Fullføring av Jernrosen minnemonument 22. juli 2011 – søknad om økonomisk bistand - kr. 
10 000. 
 
Initiativet som smedene Tone Mørk Karlsrud og Torbjørn Malm tok på Facebook i august 
2011 om å invitere smeder fra hele verden til å smi jernroser til et minnesmerke om ofrene 
etter 22.juli-tragedien har hatt en overveldende oppslutning. Monumentet er inspirert og i 
tråd med det rosehav som dekket plasser og gater ettersommeren 2011. 
 
Sympatien globalt/nasjonalt vises gjennom alle de jernrosene som er mottatt fra hele verden 
– alt for å inngå i minnesmerket. Over 900 smeder og privatpersoner fra 24 land har laget sin 
jernrose og sendt den til Smia, Bærums Verk. I tillegg har ca 80 pårørende/etterlatte smidd 
sin egen jernrose under veiledning fra smedene. 
 
I juni d.å. takket Oslo kommune ja til at monumentet skal plasseres i Oslo, og det er nedsatt 
et kunstutvalg med representanter fra Oslo kommune, Nasjonal støttegruppe og 
kunstsmedene for å finne en egnet plass til dette enestående monument. Arbeidet i utvalget er 
startet opp med sikte på at monumentet kan avdukes 22. juli 2014. 
 
Jernrosen er et monument som er kommet til etter et privat initiativ og Oslo kommune har 
besluttet å gi plass til dette engasjementet gjennom å bidra til at minnemonumentet får en 
plassering i Oslo I den endelige utformingen skal empatien og engasjementet som 



monumentet representerer spille en sentral rolle. Monumentets utforming skal tilpasses det 
brommet det skal være en del av. 
 
Styremedlem Arvid F. Janzon i Jernrosen forteller at det også vil bli satt opp to andre 
monumenter som staten bekoster. Et i regjeringskvartalet og et på stranden på Utøya, Janzon 
beskriver Jernrosen som ”folkets monument”.  
Hjemmesidene for prosjektet viser en enorm oppslutning både i Norge og internasjonalt. Det 
er opprettet et kunstutvalg bestående av smedene (initiativtakerne), brukerrepresentant fra 
pårørendegruppen, kulturkonsulent og kulturetaten i Oslo viser brev fra Oslo kommune som 
kaller prosjektet Jernrosen – et rom for fellesskap og ettertanke. 
 
Mer informasjon om prosjektet er å finne på siden www.jernrosen.no 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen har gjennomgått søknaden fra Jernrosen samt vedlagte skriv fra Oslo kommune 
og er av den formening at dette er et flott prosjekt som vil ende opp med et nydelig 
monoment over tragediene 22.juli 2011. 
 
Tragedien som rammet landet 22. juli 2011 har påvirket alle og også vår kommune ble 
berørt. Av respekt for ofre, nærmeste familie og andre berørte mener rådmannen at å støtte 
dette prosjektet er en fin måte for Frøya kommune å bidra til å hedre disse på.. 
 
For å bruke Oslo kommunes ord:  JERNROSEN – ET ROM FOR FELLESSKAP OG 
ETTERTANKE.  
 
 
 
 
 
 
 









 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/1368    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014  
 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune vedtar flg. møteplan for formannskapet og kommunestyret for  
1. halvår 2014 
 
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 
KST 30.01. 27.02. 27.03.  15.05. 19.06.  
FSK 14.01. 04.02. og 

18.02. 
04.03. og 

18.03 
08.04.  06. og 

27.05. 
03.06. og 

17.06 
01.07. 

 
Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart kl.  10.00 
Formannskapsmøtene holdes på  Tirsdager  med møtestart     kl.  09.00 
 
*) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. 
 
*) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres 
særskilt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
Det er vinterferie på skolene i uke 8. Påsken kommer i uke 16 
 
 

kalender 2014 



Januar 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

1   1 2 3 4 5 

2 6 7 8 9 10 11 12 

3 13 14 15 16 17 18 19 

4 20 21 22 23 24 25 26 

5 27 28 29 30 31     

Februar 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

5      1 2 

6 3 4 5 6 7 8 9 

7 10 11 12 13 14 15 16 

8 17 18 19 20 21 22 23 

9 24 25 26 27 28     

Mars 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

9      1 2 

10 3 4 5 6 7 8 9 

11 10 11 12 13 14 15 16 

12 17 18 19 20 21 22 23 

13 24 25 26 27 28 29 30 

14 31         

April 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

14  1 2 3 4 5 6 

15 7 8 9 10 11 12 13 

16 14 15 16 17 18 19 20 

17 21 22 23 24 25 26 27 

18 28 29 30       

Mai 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

18    1 2 3 4 

19 5 6 7 8 9 10 11 

20 12 13 14 15 16 17 18 

21 19 20 21 22 23 24 25 

22 26 27 28 29 30 31    

Juni 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

22       1 

23 2 3 4 5 6 7 8 

24 9 10 11 12 13 14 15 

25 16 17 18 19 20 21 22 

26 23 24 25 26 27 28 29 

27 30         

Juli 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

27  1 2 3 4 5 6 

28 7 8 9 10 11 12 13 

29 14 15 16 17 18 19 20 

30 21 22 23 24 25 26 27 

31 28 29 30 31      

August 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

31     1 2 3 

32 4 5 6 7 8 9 10 

33 11 12 13 14 15 16 17 

34 18 19 20 21 22 23 24 

35 25 26 27 28 29 30 31   

September 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

36 1 2 3 4 5 6 7 

37 8 9 10 11 12 13 14 

38 15 16 17 18 19 20 21 

39 22 23 24 25 26 27 28 

40 29 30        

Oktober 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

40   1 2 3 4 5 

41 6 7 8 9 10 11 12 

42 13 14 15 16 17 18 19 

43 20 21 22 23 24 25 26 

44 27 28 29 30 31     

November 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

44      1 2 

45 3 4 5 6 7 8 9 

46 10 11 12 13 14 15 16 

47 17 18 19 20 21 22 23 

48 24 25 26 27 28 29 30   

Desember 2014 
Uke ma ti on to fr lø sø 

49 1 2 3 4 5 6 7 

50 8 9 10 11 12 13 14 

51 15 16 17 18 19 20 21 

52 22 23 24 25 26 27 28 

1 29 30 31        
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
Det vil bli gitt en orientering vedr. bevilget penger til Dyrøy skole for 2013.11.27 
 
Befaring til Dyrøy Oppvekstsenter. 
 
Vedlegg: 
 
Orientering/Notat vedr. Lærlingeordningen 
 
 
 
 



 
 
 
NOTAT TIL FSK VEDRØRENDE LÆRLINGEORDNINGEN. 

22.11.13 
 

Frøya kommune følger vedtatte lærlingeplan, vedtatt i KST den 25.08.13 sak 126/11. 
 
Der har Frøya kommune følgende mål for lærlingeordningen: 

- Sikre kompetanse og kvalitet på de kommunale tjenestene 
- Rekruttere dyktige fagarbeidere 
- Bidra til at frøyværingsungdommer kan få et utdanningstilbud i egen kommune 
- Vekst og faglig utvikling av ansatte som tar på seg veileder-oppgaven 

 
Formell prosedyre er at eleven sender en søknad om lærlingeplass til fylkeskommunen i sitt 
fylke. Lærlingen ansettes på vanlig måte med en tidsbegrenset ansettelsesperiode. 
 
Frøya kommune er medlem av Opplæringskontoret i Sør-Fosen. Opplæringskontoret 
administrerer lærlingeordningen for Frøya kommune. Kontaktperson i kommunen er rådgiver 
personal. 
 
I følge lærlingeplana skal kommune ha 6 lærlinger i 2014 og 9 lærlinger i 2015. Da det er et 
sterkt behov for ansatte innen pleie- og omsorg i tiden fremover hadde kommunen ønske om å 
ta inn flest mulige helsefagarbeidere. Det vi ser er at det er ytterst få som utdanner seg 
innenfor dette feltet, og dermed at det er vanskelig å få tak i lærlinger i helsefag. 
 
Frøya kommune har pr. 01.11.13 følgende lærlinger: 
 
Barne- og ungdomsarbeider: 3 personer 
Helsefagarbeider: 2 personer 
IKT og servicefag: 1 person 
 
Lærlingen på IKT deler vi med Frøya videregående skole, men det er Frøya kommune som 
har arbeidsgiveransvaret. 
 
I tillegg har vi hatt inn lærlinger som har kommet inn via NAV-systemet og som det er NAV 
som har ansvaret for blant annet i forhold til lønn. Disse går utenom vår egen ordning. 
 
 
Sistranda, 22.11.13 
 
Frøya kommune 
 
Kirsten R. Antonsen 
Rådgiver personal 
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