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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.02.13  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 19.02.13 godkjennes som fremlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 19.02.13 
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TILDELING AV MIDLER FRA LERØY MIDNOR AS - 2012 - NY  BEHANDLING  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken fremmes uten administrativ innstilling. 
 
Vedlegg: 
 
Lerøy Midnor AS – tildelingsbrev 
Søknad fra Frøya Idrettspark 
Søknad fra NMK Frøya 
Søknad fra Frøya Turlag 
Søknad fra FAU ved Dyrøy oppvekstsenter 
Søknad fra Sørburøy Vel 
Søknad fra Dyrøy Grendalag 
Søknad fra Mausund Husflid og Brukskunst 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har mottatt et brev fra Lerøy Midnor AS stilet til ordføreren om at bedriften har tildelt midler til 
de kommunene der bedriften har oppdrettsaktivitet, fordelt etter en nøkkel basert på omsetning og sysselsetting 
foregående år. 
 
I brev datert 10.10.2012 gir Lerøy Midnor AS melding om at Frøya kommune tildeles kr. 100 000 (ett hundre 
tusen kroner). 
 
Bedriften sier at midlene er tenkt som startkapital eller en støtte som utløser midler fra andre instanser, både 
offentlige og private. De håper også at midlene blir brukt som en spore til fortsatt innsats som ildsjel og med 
felles dugnader for å oppnå ønsket må. 
 
Lerøy Midnor AS ønsker at utdelingen skal oppfattes som en honnør og takk til de som gjennom utrettelig arbeid 
og felles innsats fører til at kommunen bli et enda bedre sted å vokse opp i og bo i for alle. 
 
Kriteriene for støtte er: 
 

1. Midlene skal komme i tillegg til allerede budsjetterte midler i kommunen. 
2. Midlene skal eller kan være utløsende faktor for å gjennomføre store fysiske prosjekt, som vanskelig 

kan realiseres uten støtte, og aller helst utløse andre midler både offentlige og private samt god 
gammeldags dugnadsinnsats. Midlene skal IKKE brukes til vanlig drift. 

3. Midlene prioriteres til prosjekter for idrett/kultur, helst hvor barn og unge er involvert, men kan også 
brukes til andre viktige tiltak for å fremme sikkerhet eller aktivitet for innbyggere i alle aldre. 

4. Midlene skal helst bruke til ett prosjekt. 
5. Lerøy Midnor AS skal profiteres i prosjektet. 
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Lerøy Midnor AS håper at beløpet blir brukt fornuftig slik at man får mest mulig igjen for pengene, og at Frøya 
kommune finner en verdig kandidat som fortjener gaven. 
 
Formannskapet fikk saken til behandling 6.11.2012 og fattet da følgende vedtak: 
 
Formannskapet ber om at midlene lyses ut på vanlig måte. 
Formannskapet gjør den endelige tildelingen basert på søknader. 
 
Midlene ble annonsert på våre hjemmesider og på Frøya.no samt at vi gjennom Frøya Frivilligsentral sendte 
utlysningen ut til alle lag og organisasjoner på Frøya med søknadsfrist 15.12.2012. 
 
Vi har mottatt åtte søknader noe som for øvrig er det høyeste antall søknader vi har mottatt på disse midlene. 
 
Midler fra Midnor Lerøy AS har også tidligere blitt behandlet på samme måte, der formannskapet har tildelt etter 
søknader. Her kan nevnes at i 2010 mottok NMK Frøya kr. 100 000, i 2008 ble ”Ungdomskafe i sentrum” tildelt 
kr. 70 000 mens i 2006 gikk kr. 100 000 til Frøya kulturskole, Frøya kulturhus og Nærmiljøkontoret for innkjøp 
av lydutstyr og dansematter. 
 
Av de åtte søkerne er det fire søkere som søker om langt mindre enn de utlyste midlene mens fire søker om hele 
beløpet. Viser i den forbindelse til at Lerøy Midnor AS i sine kriterier sier at midlene skal helst brukes til ett 
prosjekt, dette har Frøya kommune vektlagt tidligere. Av innkomne søknader ligger tre søknader innenfor dette 
”kravet”, det gjelder Frøya Idrettspark, NMK Frøya og Frøya Turlag. 
 
Vurdering: 
 
Alle søkerne har gode prosjekt og flere av dem har mottatt ulike tilskudd tidligere. To av søkerne søker også 
spillemidler og er prioritert av Frøya kommune til å motta det. I forhold til forrige behandling er det avklart med 
Lerøy Midnor AS at søknaden fra Strømøy Stall og Stutteri faller utenfor bedriftens kriterier da midlene er 
tiltenkt lag og foreninger og ikke private aktører (bedrifter).  
Søker er orientert om dette og søknaden tas ikke med i videre saksfemstilling (under). 
 
Søknadene: 
 
Frøya Idrettspark: søker om bidrag til å bygge ”skiftebu” for utøverne i forbindelse med tribuneanlegget samt 
tilrettelegge for bevegelseshemmede pluss at de vil bygge tak over tribunen. Det søkes om spillemidler til 
anlegget i 2012, men det er ikke til dette prosjektet. Frøya Idrettespark mottar et årlig tilskudd fra Frøya 
kommune på kr. 100 000. 
Søker om kr. 100 000. 
 
NMK Frøya: søker om tilskudd til bygging av klubbhus ved banen på Flatval. Klubbhuset skal inkludere 
verksted og undervisningslokaler. NMK fikk midlene ffa Lerøy Midnor AS i 2010 og det kan opplyses at det er 
søkt spillemidler til dette prosjektet. 
Søker om kr. 100 000. 
 
Frøya Turlag: søker om midlene til utvikling av kjentmannsprøven ”Frøyavandreren” og skilting av turløyper 
samt informasjonstavler. 
Søker om kr. 100 000. 
 
FAU ved Dyrøy oppvekstsenter: Søker om midler til innkjøp av en ”vennskapshuske” som er tenkt plassert ved 
selve sentret. 
Søker om kr. 32 550. 
 
Sørburøy Vel: det er idrettsgruppa i velforeningen som søker om tilskudd til innkjøp av diverse utstyr. 
Søker om kr. 20 000. 
 
Dyrøy Grendalag: søker om to sittegrupper for bruk ved siden av fotballbanen. Dette er det samme anlegget 
FAU ved Dyrøy oppvekstsenter søker til. 
Søker om kr. 10 000. 
 



Saknr: 33/13 

Mausund Husflid og Brukskunst: søker om støtte til oppsetting av en gapahuk i nerheten av idrettsanlegget på 
Mausund. 
Søker om kr. 11 940. 
 
Rådmannen mener det er meget positivt at næringslivet i kommunen bidrar med midler til idrett og kultur og er 
glad for bidraget fra Lerøy Midnor AS, men velger som tidligere år å legge saken frem for formannskapet uten 
administrativ tilrådning. 
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FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. KUNSTNERISK UTSM YKKING  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Mer enn 4/5 av prosjektkostnadene for Frøya kultur-og kompetansesenter dekkes av FK. Formannskapet 
i Frøya kommune finner det ikke rimelig at prosjektbudsjettet for FKK skal belastes med 1% av 
byggekostnadene til kunstnerisk utsmykning iht. generelle retningslinjer hos STFK. Formannskapet 
mener at pga. merkostnader i prosjektet er det viktig å prioritere tiltak knyttet til byggets funksjon alitet. 
Formannskapet ber derfor rådmannen ta kontakt med STFK for å drøfte rammene for kunstnerisk 
utsmykning og en vesentlig reduksjon i den budsjetterte sum til formålet. 
 
Formannskapet vil videre gi uttrykk for at den kunstneriske utsmykningen i prosjektet bør ha en lokal 
forankring. 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
I budsjett for Frøya kultur- og kompetansesenter er det avsatt 1.115.754,00 kroner eks. mva.  (ca. 1,4 mill inkl. 
mva.) til kunstnerisk utsmykking. Dette er 1% av entreprisekostnaden og i samsvar med retningslinjer fra Sør-
Trøndelag fylkeskommune for utsmykking av offentlige bygg. 
 
På bakgrunn av betydelige merkostnader i prosjektet for Frøya kommune i forhold til opprinnelig 
kostnadsoverslag, har Frøya kommunes representanter i prosjektgruppa tatt opp spørsmålet om å revurdere 
denne budsjettposten for å bruke deler av de budsjetterte midler til kunstnerisk utsmykking på andre tiltak som 
styrker byggets funksjonalitet. 
 
I prosjektgruppemøte 23.10.2012 ble følgende protokollert: FK mener at vedtak i STFK om prosentandel til 
kunstnerisk utsmykking ikke kan gjøres gjeldende for FK sin andel av byggekostnadene. Dette vil forutsette 
politisk behandling i FK. FK mener at FK sin andel av budsjettert beløp kan vurderes benyttet til andre formål 
som styrker byggets funksjonalitet. 
 
I prosjektgruppemøte13.11.2012 ble det notert: Vurdering som beskrevet i forrige møte ikke riktig. Kostnader 
gjelder for bygget som en enhet og kan ikke splittes som antydet. Dersom annet synspunkt på kostnader til 
kunstnerisk utsmykking i FK forutsetter dette politisk vedtak i FK som grunnlag for dialog med 
samarbeidspartner STFK. 
 
På bakgrunn av disse protokoller fremmes derfor sak for Frøya kommunes formannskap for å få en politisk 
vurdering av spørsmålet om bruk av midler til kunstnerisk utsmykking i bygget og kostnadsomfanget. 
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Vurdering:  
 
Det opprinnelige kostnadsoverslaget Frøya kultur- og kompetansesenter var på 105,6 millioner hvor STFK sin 
andel av byggekostnadene var 31,5 mill. og Frøya kommunes andel 74,1 mill. Revidert budsjett etter anbud og 
bearbeiding av prosjektet er på 167,7 millioner. En øking på ca. 60 millioner. Dette betyr at pga. øking av 
byggekostnader av bygget følger en tilsvarende øking av potten til kunstnerisk utsmykking med utgangspunkt i 1 
% av entreprisekostnadene. 
 
For i det hele tatt å få realisert bygget falt det alt vesentlige av kostnadsøkingen på Frøya kommune. I tillegg har 
finansieringen av gangbrua til Sistranda skole falt på Frøya kommune. Frøya kommunes medlemmer i 
prosajektgruppa har derfor vært opptatt av at pengene i prosjektet brukes så effektivt som mulig med prioritering 
av løsninger som gir et funksnonelt bygg. I en trengt økonomisk situasjon er det derfor gitt uttrykk for at midler 
til kunstnerisk utsmykking må avveies mot andre hensyn.  
 
Et eksempel på en forenklet problemstilling kan være: skal vi bruke penger til kunstnerisk utsmykning på 
bekostning av gangbru til Sistranda skole? Frøya kommunes medlemmer i prosjektgruppa har på denne 
bakgrunn gitt uttrykk for at det ikke er rimelig at FK uten videre skal pålegges å følge de samme retningslinjer 
som STFK har vedtatt for fylkeskommunale bygg. Når midlene er knappe bør de prioriteres til byggets 
grunnleggende installasjoner.  
Rådmannen har forståelse for at kunstnerisk utsmykning kan være en naturlig del av et 
kommunalt/fylkeskommunalt skole- og kulturbygg. I denne forbindelse vil det bli nedsatt en komite som skal 
ivareta dette hensynet. Det kan være naturlig at FK kan være med på å gi rammebetingelser for arbeidet i en slik 
komite mht. kostnader og innhold. Det kan f. eks. være naturlig å tenke seg at kunstnerisk utsmykning bør 
utføres av lokale kunstnere eller på annen måte ha lokal tilhørighet. I denne sammenheng kan det også være 
riktig å vise til at FK allerede har mottatt gaver til slik utsmykning. Det vises til et stort keramikkbilde 171 x 116 
cm og et fat med diameter 46 cm laget av lokale kunstnere. Dette bør også tas inni helhetsvurderingen av 
kunstnerisk utsmykking. 
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GAVE TIL KONGEPARET  
 
 
Saken er under saksutredning og vil bli ettersendt. 
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REKRUTTERING AV RÅDMANN  
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  13/243    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.02.13  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 19.02.13 godkjennes som fremlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 19.02.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/107    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Formannskapet 
 
 
TILDELING AV MIDLER FRA LERØY MIDNOR AS - 2012 - NY  BEHANDLING  
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken fremmes uten administrativ innstilling. 
 
 
Vedlegg: 
 
Lerøy Midnor AS – tildelingsbrev 
Søknad fra Frøya Idrettspark 
Søknad fra NMK Frøya 
Søknad fra Frøya Turlag 
Søknad fra FAU ved Dyrøy oppvekstsenter 
Søknad fra Sørburøy Vel 
Søknad fra Dyrøy Grendalag 
Søknad fra Mausund Husflid og Brukskunst 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har mottatt et brev fra Lerøy Midnor AS stilet til ordføreren om at bedriften 
har tildelt midler til de kommunene der bedriften har oppdrettsaktivitet, fordelt etter en 
nøkkel basert på omsetning og sysselsetting foregående år. 
 
I brev datert 10.10.2012 gir Lerøy Midnor AS melding om at Frøya kommune tildeles kr. 
100 000 (ett hundre tusen kroner). 
 
Bedriften sier at midlene er tenkt som startkapital eller en støtte som utløser midler fra andre 
instanser, både offentlige og private. De håper også at midlene blir brukt som en spore til 
fortsatt innsats som ildsjel og med felles dugnader for å oppnå ønsket må. 
 
Lerøy Midnor AS ønsker at utdelingen skal oppfattes som en honnør og takk til de som 
gjennom utrettelig arbeid og felles innsats fører til at kommunen bli et enda bedre sted å 
vokse opp i og bo i for alle. 
 
Kriteriene for støtte er: 



 
1. Midlene skal komme i tillegg til allerede budsjetterte midler i kommunen. 
2. Midlene skal eller kan være utløsende faktor for å gjennomføre store fysiske prosjekt, 

som vanskelig kan realiseres uten støtte, og aller helst utløse andre midler både 
offentlige og private samt god gammeldags dugnadsinnsats. Midlene skal IKKE 
brukes til vanlig drift. 

3. Midlene prioriteres til prosjekter for idrett/kultur, helst hvor barn og unge er 
involvert, men kan også brukes til andre viktige tiltak for å fremme sikkerhet eller 
aktivitet for innbyggere i alle aldre. 

4. Midlene skal helst bruke til ett prosjekt. 
5. Lerøy Midnor AS skal profiteres i prosjektet. 

 
Lerøy Midnor AS håper at beløpet blir brukt fornuftig slik at man får mest mulig igjen for 
pengene, og at Frøya kommune finner en verdig kandidat som fortjener gaven. 
 
Formannskapet fikk saken til behandling 6.11.2012 og fattet da følgende vedtak: 
 
Formannskapet ber om at midlene lyses ut på vanlig måte. 
Formannskapet gjør den endelige tildelingen basert på søknader. 
 
Midlene ble annonsert på våre hjemmesider og på Frøya.no samt at vi gjennom Frøya 
Frivilligsentral sendte utlysningen ut til alle lag og organisasjoner på Frøya med søknadsfrist 
15.12.2012. 
 
Vi har mottatt åtte søknader noe som for øvrig er det høyeste antall søknader vi har mottatt 
på disse midlene. 
 
Midler fra Midnor Lerøy AS har også tidligere blitt behandlet på samme måte, der 
formannskapet har tildelt etter søknader. Her kan nevnes at i 2010 mottok NMK Frøya kr. 
100 000, i 2008 ble ”Ungdomskafe i sentrum” tildelt kr. 70 000 mens i 2006 gikk kr. 100 000 
til Frøya kulturskole, Frøya kulturhus og Nærmiljøkontoret for innkjøp av lydutstyr og 
dansematter. 
 
Av de åtte søkerne er det fire søkere som søker om langt mindre enn de utlyste midlene mens 
fire søker om hele beløpet. Viser i den forbindelse til at Lerøy Midnor AS i sine kriterier sier 
at midlene skal helst brukes til ett prosjekt, dette har Frøya kommune vektlagt tidligere. Av 
innkomne søknader ligger tre søknader innenfor dette ”kravet”, det gjelder Frøya Idrettspark, 
NMK Frøya og Frøya Turlag. 
 
Vurdering: 
 
Alle søkerne har gode prosjekt og flere av dem har mottatt ulike tilskudd tidligere. To av 
søkerne søker også spillemidler og er prioritert av Frøya kommune til å motta det. I forhold 
til forrige behandling er det avklart med Lerøy Midnor AS at søknaden fra Strømøy Stall og 
Stutteri faller utenfor bedriftens kriterier da midlene er tiltenkt lag og foreninger og ikke 
private aktører (bedrifter).  
Søker er orientert om dette og søknaden tas ikke med i videre saksfemstilling (under). 
 
Søknadene: 



 
Frøya Idrettspark: søker om bidrag til å bygge ”skiftebu” for utøverne i forbindelse med 
tribuneanlegget samt tilrettelegge for bevegelseshemmede pluss at de vil bygge tak over 
tribunen. Det søkes om spillemidler til anlegget i 2012, men det er ikke til dette prosjektet. 
Frøya Idrettespark mottar et årlig tilskudd fra Frøya kommune på kr. 100 000. 
Søker om kr. 100 000. 
 
NMK Frøya: søker om tilskudd til bygging av klubbhus ved banen på Flatval. Klubbhuset 
skal inkludere verksted og undervisningslokaler. NMK fikk midlene ffa Lerøy Midnor AS i 
2010 og det kan opplyses at det er søkt spillemidler til dette prosjektet. 
Søker om kr. 100 000. 
 
Frøya Turlag: søker om midlene til utvikling av kjentmannsprøven ”Frøyavandreren” og 
skilting av turløyper samt informasjonstavler. 
Søker om kr. 100 000. 
 
FAU ved Dyrøy oppvekstsenter: Søker om midler til innkjøp av en ”vennskapshuske” som er 
tenkt plassert ved selve sentret. 
Søker om kr. 32 550. 
 
Sørburøy Vel: det er idrettsgruppa i velforeningen som søker om tilskudd til innkjøp av 
diverse utstyr. 
Søker om kr. 20 000. 
 
Dyrøy Grendalag: søker om to sittegrupper for bruk ved siden av fotballbanen. Dette er det 
samme anlegget FAU ved Dyrøy oppvekstsenter søker til. 
Søker om kr. 10 000. 
 
Mausund Husflid og Brukskunst: søker om støtte til oppsetting av en gapahuk i nerheten av 
idrettsanlegget på Mausund. 
Søker om kr. 11 940. 
 
Rådmannen mener det er meget positivt at næringslivet i kommunen bidrar med midler til 
idrett og kultur og er glad for bidraget fra Lerøy Midnor AS, men velger som tidligere år å 
legge saken frem for formannskapet uten administrativ tilrådning. 
 
 
 
 
 
 
 























































SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Otto Falkenberg Arkiv:  GNR 1714/10,11  
Arkivsaksnr.:  10/170   
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
Formannskapet 
Kommunestyret 
Formannskapet 
Kommunestyret 
Formannskapet 
Kommunestyret 
Formannskapet 
Kommunestyret 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. KUNSTNERISK UTSM YKKING.  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Mer enn 4/5 av prosjektkostnadene for Frøya kultur-og kompetansesenter dekkes av FK. 
Formannskapet i Frøya kommune finner det ikke rimelig at prosjektbudsjettet for FKK skal 
belastes med 1% av byggekostnadene til kunstnerisk utsmykning iht. generelle retningslinjer 
hos STFK. Formannskapet mener at pga. merkostnader i prosjektet er det viktig å prioritere 
tiltak knyttet til byggets funksjonalitet. Formannskapet ber derfor rådmannen ta kontakt med 
STFK for å drøfte rammene for kunstnerisk utsmykning og en vesentlig reduksjon i den 
budsjetterte sum til formålet. 
 
Formannskapet vil videre gi uttrykk for at den kunstneriske utsmykningen i prosjektet bør ha 
en lokal forankring. 
 
 
 
Vedlegg: 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger:   
I budsjett for Frøya kultur- og kompetansesenter er det avsatt 1.115.754,00 kroner eks. mva.  
(ca. 1,4 mill inkl. mva.) til kunstnerisk utsmykking. Dette er 1% av entreprisekostnaden og i 



samsvar med retningslinjer fra Sør-Trøndelag fylkeskommune for utsmykking av offentlige 
bygg. 
 
På bakgrunn av betydelige merkostnader i prosjektet for Frøya kommune i forhold til 
opprinnelig kostnadsoverslag, har Frøya kommunes representanter i prosjektgruppa tatt opp 
spørsmålet om å revurdere denne budsjettposten for å bruke deler av de budsjetterte midler til 
kunstnerisk utsmykking på andre tiltak som styrker byggets funksjonalitet. 
 
I prosjektgruppemøte 23.10.2012 ble følgende protokollert: FK mener at vedtak i STFK om 
prosentandel til kunstnerisk utsmykking ikke kan gjøres gjeldende for FK sin andel av 
byggekostnadene. Dette vil forutsette politisk behandling i FK. FK mener at FK sin andel av 
budsjettert beløp kan vurderes benyttet til andre formål som styrker byggets funksjonalitet. 
 
I prosjektgruppemøte13.11.2012 ble det notert: Vurdering som beskrevet i forrige møte ikke 
riktig. Kostnader gjelder for bygget som en enhet og kan ikke splittes som antydet. Dersom 
annet synspunkt på kostnader til kunstnerisk utsmykking i FK forutsetter dette politisk vedtak 
i FK som grunnlag for dialog med samarbeidspartner STFK. 
 
På bakgrunn av disse protokoller fremmes derfor sak for Frøya kommunes formannskap for å 
få en politisk vurdering av spørsmålet om bruk av midler til kunstnerisk utsmykking i bygget 
og kostnadsomfanget. 
 
Vurdering:  
 
Det opprinnelige kostnadsoverslaget Frøya kultur- og kompetansesenter var på 105,6 
millioner hvor STFK sin andel av byggekostnadene var 31,5 mill. og Frøya kommunes andel 
74,1 mill. Revidert budsjett etter anbud og bearbeiding av prosjektet er på 167,7 millioner. 
En øking på ca. 60 millioner. Dette betyr at pga. øking av byggekostnader av bygget følger en 
tilsvarende øking av potten til kunstnerisk utsmykking med utgangspunkt i 1 % av 
entreprisekostnadene. 
 
For i det hele tatt å få realisert bygget falt det alt vesentlige av kostnadsøkingen på Frøya 
kommune. I tillegg har finansieringen av gangbrua til Sistranda skole falt på Frøya 
kommune. Frøya kommunes medlemmer i prosajektgruppa har derfor vært opptatt av at 
pengene i prosjektet brukes så effektivt som mulig med prioritering av løsninger som gir et 
funksnonelt bygg. I en trengt økonomisk situasjon er det derfor gitt uttrykk for at midler til 
kunstnerisk utsmykking må avveies mot andre hensyn.  
 
Et eksempel på en forenklet problemstilling kan være: skal vi bruke penger til kunstnerisk 
utsmykning på bekostning av gangbru til Sistranda skole? Frøya kommunes medlemmer i 
prosjektgruppa har på denne bakgrunn gitt uttrykk for at det ikke er rimelig at FK uten videre 
skal pålegges å følge de samme retningslinjer som STFK har vedtatt for fylkeskommunale 
bygg. Når midlene er knappe bør de prioriteres til byggets grunnleggende installasjoner.  
Rådmannen har forståelse for at kunstnerisk utsmykning kan være en naturlig del av et 
kommunalt/fylkeskommunalt skole- og kulturbygg. I denne forbindelse vil det bli nedsatt en 
komite som skal ivareta dette hensynet. Det kan være naturlig at FK kan være med på å gi 
rammebetingelser for arbeidet i en slik komite mht. kostnader og innhold. Det kan f. eks. 
være naturlig å tenke seg at kunstnerisk utsmykning bør utføres av lokale kunstnere eller på 
annen måte ha lokal tilhørighet. I denne sammenheng kan det også være riktig å vise til at FK 



allerede har mottatt gaver til slik utsmykning. Det vises til et stort keramikkbilde 171 x 116 
cm og et fat med diameter 46 cm laget av lokale kunstnere. Dette bør også tas inni 
helhetsvurderingen av kunstnerisk utsmykking. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv:  076   
Arkivsaksnr.:  13/246    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
GAVE TIL KONGEPARET  
 
 
 
Saken er under saksutredning og vil bli ettersendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Per Gundersen Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/100    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
REKRUTTERING AV RÅDMANN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  13/245    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
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