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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.02.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 27.02.14 godkjennes som fremlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 27.02.14 
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REFERATSAK  
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Referatet tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra Helse Midt-Norge 
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Saksopplysninger:   
 
Saken gjelder endring i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene. 
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meddelt Helse Midt-Norge. 
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KVALITETSLØFT FRØYA - FOKUSOMRÅDER OG POLITISKE MÅL  INSTITUSJON, 
HJEMMEBASERTE TJENESTER OG BARNE- OG FAMILIETJENEST EN 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret godkjenner følgende fokusområder innenfor tjenesteområdene institusjon, 
hjemmebaserte tjenester og barne- og familietjenesten: 
 
Tjenesteområder: Fokusområde 1 Fokusområde 2 Fokusområde 3 
Institusjon  Heltidskultur Livsgledesykehjem Internkontroll- 

kvalitetssikring 
Hjemmebaserte tjeneste Heltidskultur Habilitering- 

rehabilitering 
Internkontroll- 
kvalitetssikring 

Barne- og familietjenesten 
 

Ledelse Kompetanseheving Internkontroll- 
kvalitetssikring 

 
Kommunestyret vedtar følgende politiske mål for valgte fokusområder:  
 
Institusjon 
 

Fokusområde 1: Heltidskultur 

 
Politisk mål for 
fokusområdet 
heltidskultur: 

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig 
stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur 

 
 

 
Fokusområde 2: Livsgledesykehjem 
 

Politisk mål for 
fokusområdet 
livsgledesykehjem: 

 
Frøya sykehjem skal bli sertifisert som et livsgledesykehjem 
 
 
 

 Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 
 

Politisk mål for 
fokusområdet 
IK/kval.sikring: 
 

Gjennom sertifiseringsordningen må virksomheten dokumentere hvordan 
livsgledekriteriene ivaretas. Sertifiseringen skal inngå som en del av virksomhetens 
internkontroll og kvalitetssystem 

Politisk mål for 
fokusområdet  
IK/kval.sikring: 
 

Virksomheten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering. Virksomheten 
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik.  
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Hjemmebaserte 
Tjenester 

 
Fokusområde 1: Heltidskultur 

Politisk mål for 
fokusområdet 
heltidskultur: 

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig 
stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur 

  
Fokusområde 2: Habilitering/rehabilitering 
 

Politisk mål for 
fokusområdet  
hab/rehab: 

Gjennom prosjektet hverdagsrehabilitering, lage en plan for hvordan kommunen 
skal innføre arbeidsmetoden på permanent basis 

  
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 
 

Politisk mål for 
fokusområdet 
IK/kval.sikring 

Virksomheten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering. Virksomheten 
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik 

  
Barne- og familie 
Tjenesten 

 
 
Fokusområde 1: Ledelse 

 
Politisk mål for 
fokusområdet ledelse: 

 
Virksomheten skal ha fokus på intern ledelse. Målet skal være å få i gang prosesser 
i teamet, for å løse/ kvalitetssikre oppgavene de står ovenfor. 
 

  
Fokusområde 2: Kompetanseheving 
 

  
Politisk mål for 
fokusområdet  
kvalitetsheving : 

 
Personalet gjennomgår kompetanseheving innenfor området 
barnesamtaler 
 

  
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring  
 

 
Politisk mål for  
fokusområdet 
IK/kval.sikring: 

 
Virksomheten skal ha en godkjent internkontroll 
 

  
 
Vedlegg: 
 
Ingen  
 
Saksopplysninger:                                                                                    
 
Om Kvalitetsløft Frøya 

Kvalitetsløft Frøya er et årlig rullerende program for utvikling og kvalitetssikring av brukerrelaterte tjenester i 
kommune-Norge. 

Programideen er kort fortalt å konsentrere forbedringsarbeidet mot vesentlige innsatsfaktorer – fokusområder - 
innenfor virksomhetenes/enhetenes kjerneområder, kombinert med en gjennomgående refleksjon knyttet til 
planlegging, status og oppfølging 
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Forbedringsarbeidet følger to årshjul med felles utgangspunkt og berøringspunkter underveis.  Årshjulene 
håndterer både politiske og administrative målsettinger, og virkosmhetenes/enhetenes egenvurderinger knyttet til 
engen praksis med utgangspunkt i såkalte vurderingsområder.  

Programmet er utviklet og testet av ansatte i opplæringssektoren i Frøya kommune i perioden 2011-2013, og 
digitalisert av Kvalitetslosen AS. 

Det digitaliserte programmet er nå i aktiv bruk i oppvekstsektoren, og med jevnlige innspill til ytterligere 
forbedringer. Kvalitetslosen AS har som intensjon om å presentere systemet for kommune-Norge til høsten. 

Politisk forankring og involvering 

• Kommunestyret sa 13.09.11 ja til programide og ga således klarsignal for programutvikling i 
oppvekstsektoren. 

• Kommunestyret sa 17.04.12 at utviklings- og kvalitetssikringssystemet Kvalitetsløft Frøya skulle søkes tatt i 
bruk i samtlige brukerrelaterte sektorer i kommunen. 

• Kommunestyret godkjente 21.03.13 avtale med Kvalitetslosen AS om digitalisering av programmet med 
tilhørende rettighetsoverføring av systemet. 

• Kommunestyret har i utviklingsfasen - gjennom programrelaterte temadebatter for oppvekstsektoren - gitt 
konkrete styringssignaler knyttet til fokusområder for innsats med tilhørende politiske målsettinger. 

• Hovedutvalget for drift har vært involvert underveis både hva gjelder informasjon om utvikling av 
programmet, og bruken av dette i praktisk utviklings- og kvalitetssikringsarbeid i oppvekstsektoren. 
 

Innfasingsstatus 

• Oppvekstsektoren har som nevnt vært involvert i utvikling av programmet fra start i 2011. Etter to års 
testing ved bruk av papirversjon av programmet, har skolene og barnehagene nå tatt i bruk den digitaliserte 
utgaven av systemet. Det er lagt opp til systemforbedringer gjennom aktiv utprøving i 2014. 
Opplæringssektoren vil således fremdeles ha en sentral rolle i systemutviklingen. 

• Helse og velferdssektoren vil etter planen fases inn i systemet i løpet av våren 2014 med intensjon om å 
følge systemets årshjul fra høsten av. 

• Når det gjelder kultursektoren er innfasingsarbeid lagt i bero inntil videre i påvente av 
organisasjonsendringer og ny virksomhetsleder er på plass. 

• Teknisk sektor har ikke vært involvert så langt. 
 

Fra sektorer til tjenesteområder 

Med bakgrunn i at programmet skal være meningsfylt for alle ansatte når det gjelder utvikling og kvalitetssikring 
av tjenestetilbudet, må systemet tilpasses de ulike daglige utfordringene, for eksempel i forhold til håndtering av 
lovverk. Systemet er som konsekvens endret noe for å komme tettere på de aktuelle arbeidsmiljøene.  

Dette innebærer at sektorbegrepet nå er blitt erstattet med begrepet tjenesteområder(r) der ett tjenesteområde kan 
bestå av flere enheter med i utgangspunktet felles utfordringer.  I oppvekstsektoren er skolene er slikt område, og 
tilsvarende barnehagene.  

Tjenesteprodusentene (enhetene) i et tjenesteområde skal ha felles fokus for utvikling og kvalitetssikring, såkalte 
fokusområder (fig.1). Politiske målsettinger knyttes opp mot fokusområdene. Det samme gjelder også områder 
for statusvurdering av virksomheten/enhetens kvalitative ståsted («helsetilstand»), de såkalte 
vurderingsområdene (fig.2) 

I oppvekstsektoren har skolene og barnehagene – som ulike tjenesteområder- valgt de samme fokusområdene, 
mens vurderingsområder og politiske målsettinger innrettes mot skole og barnehage særskilt. 
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Tjenesteområder i Helse-og velferdssektoren 

I Helse- og velferdssektoren vil det i systemsammenheng bli testet ut en organisering med 5 ulike 
tjenesteområder basert på noenlunde sammenfallende utfordringer, slik:  

Helsestasjon, Legetjenesten, Barne- og familietjenesten, Institusjon og Hjemmebaserte tjenester. 

Tjenesteområdene vil kunne ha ulike fokusområder for utvikling- og kvalitetssikring, mens enheter innenfor 
hvert av tjenesteområdene skal ha felles fokusområder. 

Kort systemoversikt 

En kortfattet systemoversikt kan 
illustreres som i figurene 1-4 nedenfor. 

Innenfor et tjenesteområde, har 
systemet har 3 fokusområder, hvorav 
området for 
kvalitetssikring/internkontroll gjelder 
for alle tjenesteområder. Fokusområde 
1 og 2 handler om utvikling og velges 
for hvert tjenesteområde for ett år om 
gangen (fig.1) 

De to valgte fokusområdene skal 
godkjennes politisk som områder for 
spesiell satsning og oppmerksomhet. 
Kommunestyret forventes også å 

fastsette inntil 9 politiske målsettinger for de tre fokusområdene til sammen (innenfor hvert av 
tjenesteområdene). Målene kan fremkomme gjennom temadebatt knyttet til rådmannens tilstandsrapport og/eller 
tidligere politiske føringer.  

Det vil være naturlig at rådmannen kommer med 
forslag til mål. 

Fig.2 

For hvert av de to fokusområdene for utvikling, 
velger et tjenesteområde (gjerne etter forslag fra 
rådmannen) inntil 6 vurderingsområder som knyttes 
opp mot de politisk bestemte fokusområdene. 
Vurderingsområdene skal til sammen danne 
grunnlag for å kunne vurdere og reflektere over 
enhetens kvalitative ståsted  («helsetilstand») sett 
opp mot prioriterte områder for innsats 
(fokusområder).  

Alle ansatte forutsettes å delta i denne 
vurderingsprosessen. Resultatet skal gi rådmannen 
grunnlag for den såkalte styringsdialogen.  
Styringsdialogen er rådmannens møte på 
arbeidsplassen med ledelse og ansatte. 

 

Fig 1 



Saknr: 24/14 

Fig.3 

Når det gjelder fokusområdet for 
kvalitetssikring/internkontroll, er 
det angitt 5 obligatoriske 
vurderingsområder knyttet til 
medarbeiderundersøkelse, 
sykefravær, støtteapparatet, 
brukerevurdering og 
økonomistyring. 

De øvrige 6 områdene er «ledige», 
og her bør flere knyttes opp mot 
lovverket, kanskje som et resultat 
av tilsynsbesøk og lignende. 

 

Fig 4 

Skissen til venstre viser systemets 
årshjul.  Prosedyren kommenteres i 
tabell nedenfor. Alle drøftinger og 
vurderinger knyttet til mål og analyser 
(status) foregår i form av refleksjoner 
fra dem det gjelder. Resultatet legges 
inn i det digitaliserte systemet.  

Helse – og velferdssektoren  - 
systeminnfasing 

Rådmannen tar sikte på at Helse-
velferdssektoren skal  

være innfaset i den digitale utgaven av 
Kvalitetsløft Frøya i løpet av våren. Dette innebærer framdriftsplan som vist i tabell nedenfor, Årshjulets 
normale rutiner er vist i 2 kolonne fra venstre. 

Tab. 1 

Årshjulselementer Årshjulet  Helse-
velferd 

Kommentarer 

Fokusområder Nov-des mars Fastsettes av kommunestyret etter drøftinger i 
enhetene / innstilling fra rådmannen 

Politiske mål Nov-des Mars- april Fastsettes av kommunestyret, gjerne etter innstilling 
fra rådmannen 

Utviklingssamling Jan April- mai Rådmannen i møte med relevante ledere skal: 
• Tolke og fordele politiske mål 
• Sette målindikatorer 
• Fastsette vurderingsområder for ståstedsanalysen 

(enhetsanalysen) 
Utviklingsplan Feb Mai Virksomhetsleder/enhetsleder utarbeider: 
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• Tiltak til de politiske målene 
• Lokale (administrative) mål med indikatorer og 

tiltak 
Politisk involvering April Juni Hovedutvalg får statusoversikt 
Utviklingssamtale April (utgår i 

systemet 
2014) 

Rådmannens samtale om arbeidet med den enkelte 
involverte leder. Kan også omfatte 
medarbeidersamtale. 

Enhetsanalyse 1 Juni Juni Analyse av virksomhetens/enhetens ståsted 
(«helsetilstand») hva gjelder de to fokusområdene for 
utvikling. Her deltar alle ansatte. 

Enhetsanalyse 2 og 3 Sept Sept Analyse av virksomhetens/enhetens ståsted 
(«helsetilstand») hva gjelder fokusområdet for 
kvalitetssikring, og status for arbeidet med mål 
(politiske og administrative).Her deltar alle ansatte. 

Styringsdialog Okt Okt Rådmannen eller representant for rådmannen drøfter 
resultatet av analysene med ledere og ansatte på 
arbeidsplassen. 

Tilstandsrapport Okt Okt Rådmannen utarbeider tilstandsrapport både for hele 
tjenesteområdet og for den enkelte virksomhet/enhet. 

Måldebatt Nov-des Nov-des Politisk drøfting av tilstandsrapporten i utvalg og 
kommunestyret. Fokusområdene vurderes og dette 
settes mål for kommende år. 

 

Fokusområder for 2014 (Helse- og velferdssektoren) 

Tabellen nedenfor viser både forslag til tjenesteområder med tilhørende enheter, og rådmannens forslag til 
fokusområder for 2014, utviklet i samarbeid virksomhetsledere og ledelsen innenfor tjenesteområdene. 
Kommunestyret forutsettes i denne sammenheng å godkjenne forslaget til fokusområder (skrevet med kursiv). 

Tab 2. 

Helse- og velferdssektoren 
Tjeneste-områder -
> 

Helsestasjon Lege-
tjenesten 

Barne-og 
familie-
tjenesten 

Institusjon Hjemme-baserte 
tjenester 

Enheter -> Helse-
stasjonene 
Jordmor-
tjenesten 
Skolehelse-
tjenesten 
Veiledere 
Åpen 
barnehage 

Legevakt 
Tilsynslege 

Barn i hjem 
Barn utenfor 
hjem 

Korttid 
Somatisk 
Miljø-avdeling 
Kjøkken 

Psykisk helse 
Tjenester 
funk.hem. 
Hjemme-
sykepleie 
Hjemme-hjelp 
Omsorgs-bolig 
Dagsenter 

Fokusområde 1 
 

Ikke bestemt Ikke bestemt Ledelse Heltidskultur Heltidskultur 

Fokusområde 2 Ikke bestemt Ikke bestemt Kompetanse 
heving 

Livsglede-
sykehjem 

Habilitiering- 
rehabilitering 

Fokusområde 3  Kvalitetssikring/Internkontroll 
 

Politiske mål for 2014 

Systemet forutsetter at det fastsettes til sammen inntil 9 politiske mål tilordnet de tre fokusområdene innenfor 
hvert av tjenesteområdene.  Det bør (ikke må) være minst ett politisk mål innen hvert fokusområde, altså 3 i alt 
innenfor hvert av de 5 tjenesteområdene. Målene vedtas av kommunestyret gjennom for eksempel temadebatt, 
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og/eller etter innstilling fra rådmannen. For 2015 vil tilstandsanalysen gi pekepinn mot relevante målsettinger. 
For inneværende år finnes ikke slikt systemrelatert bakgrunnsmateriale. 

Systemet kan anskueliggjøres i en matrise, slik: 

Tab.3 

Helse- og velferdssektoren 
Tjeneste-områder -
> 

Helsestasjon Lege-tjenesten Barne-og 
familie-
tjenesten 

Institusjon Hjemme-
baserte 
tjenester 

Fokusområde 1 
Min. pol. mål 

Bør være minst 
1 mål 

Bør være minst 
1 mål 

Bør være minst 
1 mål 

Bør være minst 
1 mål 

Bør være minst 
1 mål 

Fokusområde 2 
Min.pol. mål 

Bør være minst 
1 mål 

Bør være minst 
1 mål 

Bør være minst 
1 mål 

Bør være minst 
1 mål 

Bør være minst 
1 mål 

Fokusområde 3  
Min. pol. mål 

Bør være minst 
1 mål 

Bør være minst 
1 mål 

Bør være minst 
1 mål 

Bør være minst 
1 mål 

Bør være minst 
1 mål 

Max politiske mål 
totalt 

9 9 9 9 9 

 

Det vil bli lagt fram forslag til fokusområder og politiske mål for tjenesteområdene helsestasjonen og 
legekontoret til kommunestyret i april mnd 2014. 

Vurdering: 

Rådmannen legger frem følgende forslag til fokusområder for kommunestyret til godkjenning. Dette innenfor 
tjenesteområdene institusjon, hjemmebaserte tjenester og barne- og familietjenesten: 

Tjenesteområder: Fokusområde 1 Fokusområde 2 Fokusområde 3 
Institusjon  Heltidskultur Livsgledesykehjem Internkontroll- 

kvalitetssikring 
Hjemmebaserte tjeneste Heltidskultur Habilitering- 

rehabilitering 
Internkontroll- 
kvalitetssikring 

Barne- og familietjenesten 
 

Ledelse Kompetanseheving Internkontroll- 
kvalitetssikring 

 

Fokusområder for helsestasjonstjenesten og legetjenesten legges frem i april mnd. 

Rådmannen foreslår følgende politiske mål for valgte fokusområder. Rådmannen ønsker gjerne at 
kommunestyret supplerer antall mål, slik at max antall blir 9.  

Institusjon 
 

Fokusområde 1: Heltidskultur 

 
Politisk mål for 
fokusområdet 
heltidskultur: 

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig 
stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur 

 
 

 
Fokusområde 2: Livsgledesykehjem 
 

Politisk mål for 
fokusområdet 
livsgledesykehjem: 

Frøya sykehjem skal bli sertifisert som et livsgledesykehjem 
 
 
 



Saknr: 24/14 

 Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 
 

Politisk mål for 
fokusområdet 
IK/kval.sikring: 
 

Gjennom sertifiseringsordningen må virksomheten dokumentere hvordan 
livsgledekriteriene ivaretas. Sertifiseringen skal inngå som en del av virksomhetens 
internkontroll og kvalitetssystem 

Politisk mål for 
fokusområdet  
IK/kval.sikring: 
 

Virksomheten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering. Virksomheten 
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik.  

  

 
Hjemmebaserte 
Tjenester 

 
Fokusområde 1: Heltidskultur 

Politisk mål for 
fokusområdet 
heltidskultur: 

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig 
stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur 

  
Fokusområde 2: Habilitering/rehabilitering 
 

Politisk mål for 
fokusområdet  
hab/rehab: 

Gjennom prosjektet hverdagsrehabilitering, lage en plan for hvordan kommunen 
skal innføre arbeidsmetoden på permanent basis 

  
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 
 

Politisk mål for 
fokusområdet 
IK/kval.sikring 

Virksomheten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering. Virksomheten 
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik 

  

 
 
 
Barne- og 
familie 
Tjenesten 

 
 
 
 
 
Fokusområde 1: Ledelse 

 
Politisk mål for 
fokusområdet ledelse: 

 
Virksomheten skal ha fokus på intern ledelse. Målet skal være å få i gang prosesser 
i teamet, for å løse/ kvalitetssikre oppgavene de står ovenfor. 
 
 

  
Fokusområde 2: Kompetanseheving 
 

  
Politisk mål for 
fokusområdet  
kvalitetsheving : 

 
Personalet gjennomgår kompetanseheving innenfor området 
barnesamtaler 
 

  
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring  
 

 
Politisk mål for  

 
Virksomheten skal ha en godkjent internkontroll 
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fokusområdet 
IK/kval.sikring: 

 

  
 

Politiske mål/ fokusområder for helsestasjon og legetjeneste blir lagt frem i april mnd. 

Les mer om fokusområdene på: 

 www.livsgledeforeldre.no 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/Kunnskapsstatus_he
ltid-deltid.pdf  

http://www.ergoterapeutene.org/Ergoterapeutene/om-ergoterapi/Ergoterapeuters-
kompetanse/Hverdagsrehabilitering 
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OPPTAK AV NYE KOMMUNER I IKA- TRØNDELAG OPPTAK AV V ERRAN KOMMUNE I IKA- 
GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALEN 
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune godkjenner opptak av Verran kommune i IKA Trøndelag. 
Frøya kommune godkjenner den nye selskapsavtalen med Verran kommune som ny deltaker. 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune godkjenner opptak av Verran kommune i IKA Trøndelag. 
Frøya kommune godkjenner den nye selskapsavtalen med Verran kommune som ny deltaker 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra IKA Trøndelag datert 12.08.13 
Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har avtale med IKA Trøndelag om arkivtjeneste. 
Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i Lov om 
interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunene, kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag, 
interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet. Selskapets firma er IKA Trøndelag Iks. 
 
På styremøte 27.februar 2013 vedtok styret i IKA Trøndelag (IKA) følgende: 
”styret godkjenner at Verran kommune blir medeier fra 1.januar 2014. Settes opp som sak på 
representantskapsmøte 30. april.” 
 
IKA Trøndelag er et Iks, Frøya kommunestyre må vedta om de godkjenner opptak av nye kommuner. 
 
Vurdering: 
 
Selskapsavtalen som følger vedlagt er oppdatert i tråd med styrets vedtak. Eierandelen som fremkommer er et 
resultat av det årlige driftstilskuddet til IKA. For dagens eiere vil utvidelsen med nye eiere bety at eierandelen i 
selskapet vil minske noe. Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige 
eiertilskuddet/driftstilskuddet eller eiernes stemme i representantskapet, jfr. Selskapsavtalens § 9, siste ledd. 
 
Det er ingen andre endringer i selskapsavtalen. 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Frøya kommune godkjenner opptak av Verran kommune i IKA Trøndelag, og godkjenner den nye 
selskapsavtalen.  
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MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune skal utrede mulighetene for en bredt anlagt og enhetlig idrettspark på Sistranda i Frøya 
kommune. Utredningen skal munne ut i et forprosjekt. 
 
Prosjektering skjer i 2014 og utbygging i perioden 2015-2016. 
 
Idrettsparken skal omfatte allerede etablerte anlegg/arenaer som 

• Frøyahallen 
• Svømmehallen 
• Sistranda idrettsplass (Golan) 

Videre mulig utnyttelse av 
• Sistranda Sanitetshus eller den tomten, om bygget blir sanert 
• Frøya videregående skole (gymsal eventuelt tilstøtende areal) 

 
Når det gjelder Golan, så skal det her vurderes om den skal 

• rendyrkes som fotball- og skoleidrettsanlegg m/kunstgress 
• endring til 7’er-bane m/kunstgress + 7’er-hall 

 
I utredningen skal det også tas hensyn til allerede etablert treningsstudio (MaxTrim). 
 
I utredningen skal det også vurderes å legge til rette for forskjellige sjøsportsaktiviteter i tilknyt ning til 
det nye kultur- og kompetansesenteret. 
Vi er kjent med at det arbeides for å etablere en eller annen form for Ungdomskafe i sentrum. Dette bør 
også sees i sammenheng med idrettsparken. 
    
Formannskapet opprettes som referansegruppe for prosjektet slik at vi sikrer jevnlig rapportering til 
formannskapet.  
 
Enstemmig 
 
Formannskapets behandling i møte 04.03.14: 
 
Følgende omforente forslag til endring ble fremmet: 
 
Tillegg første setning: 
”Utredningen skal munne ut i et forprosjekt. 
 
Punktet om 11´er hall tas ut. 
 
Nye avsnitt i vedtaket: 
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Vi er kjent med at det arbeides for å etablere en eller annen form for Ungdomskafe i sentrum. Dette bør også 
sees i sammenheng med idrettsparken. 
    
Formannskapet opprettes som referansegruppe for prosjektet slik at vi sikrer jevnlig rapportering til 
formannskapet. ” 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune skal utrede mulighetene for en bredt anlagt og enhetlig idrettspark på Sistranda i Frøya 
kommune,  
Prosjektering skjer i 2014 og utbygging i perioden 2015-2016. 
 
Idrettsparken skal omfatte allerede etablerte anlegg/arenaer som 

• Frøyahallen 
• Svømmehallen 
• Sistranda idrettsplass (Golan) 

Videre mulig utnyttelse av 
• Sistranda Sanitetshus eller den tomten, om bygget blir sanert 
• Frøya videregående skole (gymsal eventuelt tilstøtende areal) 

 
Når det gjelder Golan, så skal det her vurderes om den skal 

• rendyrkes som fotball- og skoleidrettsanlegg m/kunstgress 
• endring til 7’er-bane m/kunstgress + 7’er-hall 
• 11’er-hall 

 
I utredningen skal det også tas hensyn til allerede etablert treningsstudio (MaxTrim). 
 
I utredningen skal det også vurderes å legge til rette for forskjellige sjøsportsaktiviteter i tilknytning til det nye 
kultur- og kompetansesenteret. 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
I sak 130/13 ”Budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram for 2014-2017” vedtok kommunestyret 
følgende. 
 
Med Idrettsrådets anleggsplan som utgangspunkt 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 ( MaxTrim 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  
 
Administrasjonen startet arbeidet tidlig i januar og avklarte tidlig at teknisk etat ikke hadde kapasitet til å 
gjennomføre utredningen. Etter samtaler med teknisk sjef kom vi fram til at avsatt beløp på kr. 250 000 ville 
dekke en utredning av begge prosjektene. Teknisk etat vil bistå med å legge oppdraget ut på Doffin for å få et 



Saknr: 26/14 

best mulig grunnlag for innleiing av kompetanse på utredning av idrettsanlegg selv om beløpet ligger under 
absolutt grense for denne fremgangsmåten. 
 
Frøya Idrettsråd (FI) hadde møte 22.1.2014 der også teknisk sjef deltok. FI var enig i administrasjonens 
vurderinger og ønsket en samlet prosjektering av Golan og helhetlig idrettspark. Teknisk sjef ønsket en mest 
mulig konkret bestilling fra FI før oppdraget ble utlyst. FI nedsatte en mindre gruppe som leverte sin bestilling 
4.2.2014. Bestillingen er oversendt teknisk etat som opplyser at utlysning vil bli foretatt i uke 9. 
 
En utlysning bør ligge ut minimum 14 dager med påfølgende utvelgelse av leverandør. Teknisk etat mener det 
bør være mulig å ha en prosjektbeskrivelse klar ultimo mai. 
Det vil da være mulig å legge utredning av begge prosjektene frem for politisk behandling i løpet av første 
halvår 2014. Fristen på utredningen vedrørende Golan var satt til 1.4.2014, denne blir vanskelig å overholde. 
Her kan det legges til at fristen for å søke om spillemidler for dette året ikke er før 15.1.2015. 
 
Det kan også legges til at begge disse prosjektene allerede ligger inne i ”Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, 
friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-2017”, noe som er en forutsetning for tildeling av 
spillemidler.  
 
Spillemidler kan tidligst forventes i 2015, men fremlegger utbygger en søknad som godkjennes av 
fylkeskommunen kan eventuelle prosjekter igangsettes ved forskuttering av utbygger selv. Dette var for øvrig 
tilfelle ved Mausund svømmehall. 
 
Vurdering: 
 
Kommunestyrets bevilgning til prosjektering med sikte på å utvikle idrettsanlegg i sentrum er meget positivt 
mottatt av Frøya Idrettsråd og det store idrettsmiljøet i kommunen. I et folkehelseperspektiv er dette et viktig 
arbeid. 
 
Rådmannen mener Frøya Idrettsråd bør være sentral i denne utredning og foreslår at FI fungerer som 
arbeidsgruppe under utredningen av begge prosjektene, da komplettert med en representant for 
arbeidsinnvandrerne hentet fra idrettsmiljøet samt representant fra private aktører. Max Trim AS var for øvrig 
representert i utarbeidelse av bestilling til teknisk etat. 
 
Rådmannen foreslår følgende mandat for prosjektet:  
 
Frøya kommune skal utrede mulighetene for en bredt anlagt og enhetlig idrettspark på Sistranda i Frøya 
kommune,  
Prosjektering skjer i 2014 og utbygging i perioden 2015-2016. 
 
Idrettsparken skal omfatte allerede etablerte anlegg/arenaer som 

• Frøyahallen 
• Svømmehallen 
• Sistranda idrettsplass (Golan) 

Videre mulig utnyttelse av 
• Sistranda Sanitetshus eller den tomten, om bygget blir sanert 
• Frøya videregående skole (gymsal eventuelt tilstøtende areal) 

 
Når det gjelder Golan, så skal det her vurderes om den skal 

• rendyrkes som fotball- og skoleidrettsanlegg m/kunstgress 
• endring til 7’er-bane m/kunstgress + 7’er-hall 
• 11’er-hall 

 
I utredningen skal det også tas hensyn til allerede etablert treningsstudio (MaxTrim). 
 
I utredningen skal det også vurderes å legge til rette for forskjellige sjøsportsaktiviteter i tilknytning til det nye 
kultur- og kompetansesenteret. 
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NYE RETNINGSLINJER FOR FRØYAS KOMMUNALE NÆRINGSFOND   
 
 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for Frøya kommunes næringsfond. 
2. Satsningsområdene for det kommunale næringsfondet er: 

a. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 
b. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen spesielt tiltak rettet mot 

sentrumsutvikling  
c. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 
d. Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

Vedtatt 
 
Formannskapets behandling i møte 18.02.14: 
 
Ap fremmet flg. tillegg: 
 
Til punkt b.  
”...spesielt tiltak rettet mot sentrumsutvikling.” 
 
Frp og Venstre fremmet følgende forslag: 
 
Nytt punkt d. 
”Tiltak som berører ungdoms- og kvinnearbeidsplasser.” 
 
Punktvis votering: 
Pkt. 1      Enstemmig 
Pkt. 2 a     Enstemmig 
          b m/ tillegg fra Ap  Enstemmig 
          c    Enstemmig   
          d.  Rådmannens forslag: Vedtatt med 4 mot 3 stememr avgitt av Frp og Venstre 

Frps forslag:  Falt med 4 mot 3 stememr avgitt av Frp og Venstre 
 
Innstilling: 
 

1. Formannskapet vedtar nye retningslinjer for Frøya kommunes næringsfond. 
2. Satsningsområdene for det kommunale næringsfondet er: 

a. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 
b. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 
c. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 



Saknr: 27/14 

d. Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

Vedlegg: 
 

1. Forslag til nye retningslinjer «Retningslinjer – Frøya kommunes næringsfond» 
2. Gjeldende retningslinjer: Kommunalt næringsfond – kriterier og satsningsområder, datert 26.04.2012 

 
Saksopplysninger:   
 
På formannskapsmøtet 03.12.2013 ble det bestemt at retningslinjene for næringsfondet skulle tas opp til ny 
vurdering når ny næringsrådgiver var på plass januar 2014. Den nye næringsrådgiveren har sammen med den 
tidligere næringsrådgiveren og daglig leder i Trøndersk Kystkompetanse (TKK) gått igjennom de gjeldene 
retningslinjene og sett på hvilke behov for endringer i retningslinjene Frøya kommune har. Forslaget til nye 
retningslinjer er basert på en bearbeiding av et forslag fra TKK. Både dagens retningslinjer og forslaget til nye 
retningslinjer er vedlagt.  

Vurdering: 
 
Disse retningslinjene har administrasjonen en to-delt tilnærming til. Det er en del som går på satsningsområder 
for det kommunale næringsfondet, mens resten av retningslinjene i hovedsak går på vilkårene for tildeling og 
rammen rundt selve prosessen. Forslaget til nye retningslinjer har i stor grad blitt påvirket av erfaringer fra de 
siste årene og hvilke utfordringer og behov for presiseringer som har vært. 

Når det gjelder satsningsområder er det ønskelig med en diskusjon på dette i formannskapet. I de nye 
retningslinjene er de 4 satsningsområdene som har vært tidligere for fondet videreført: «nyskapende prosjekter 
med vekstpotensialer», «prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen», «tiltak som skaper varige 
lokale arbeidsplasser» og «tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser». Det trengs en 
debatt rundt dette for å avklare om det er andre viktige satsningsområder som burde være med, for eksempel et 
punkt om en satsning på sentrumsutvikling. Rådmannen har inntrykk av at sentrumsutvikling kan bli et viktig 
område for næringsutvikling på Frøya fremover. Da kan det være en ressurs for arbeid med sentrumsutvikling å 
ha et punkt om dette i retningslinjene. 

Det kan også være aktuelt å kutte ut et av satsningsområdene, for eksempel «prosjekter som berører tiltak i den 
strategiske næringsplanen.» Dette punktet er veldig bredt og spørsmålet er om det favner om for mye? En 
strategisk næringsplan ser på næringsutvikling i et stort og strategisk perspektiv. Hvis næringsfondets 
satsningsområder er for store er det en fare for at effekten av å ha satsningsområder vannes ut. Det kan bety at 
midlene brukes opp uten at det har kommet en tydelig effekt ut av de andre satsningsområdene. Det er også 
risiko for at fondets midler brukes opp, og at gode søknader som for eksempel har potensiale til å skape varige 
lokale arbeidsplasser får avslag på bakgrunn av at fondet ikke har midler.  

Resten av retningslinjene består i hovedsak av vilkår for å få støtte fra fondet og noen praktiske føringer. Mange 
av de gjeldene retningslinjene for fondet har blitt videreført. Her forklares noen punkter som er endret eller som 
har blitt lagt til. Under § 4 Støttevilkår er de 5 første punktene å anse som standardvilkår for å si noe om hvor 
mye som kan innvilges. Næringsfondet har for eksempel gitt støtte til en enkeltsak med over 800 000 kroner. 
Med tanke på at næringsfondet i 2013 fikk tildelt 770 000 kroner blir det vanskelig over tid å fordele 
fondsmidlene hvis støttebeløpene er så store. Da blir det få tiltak som støttes hvert år. Disse støttevilkårene 
tydeliggjør mulighetene hos søker og gir tydelige føring for hvordan saksbehandler kan vurdere hvert enkelt 
tilfelle. Disse standardene har sammenheng med § 4-6, om at fondet bør anses som en motiverende og utløsende 
faktor for gjennomføring av tiltak. Det er også tatt med et punkt om lett omsettelige varer for å understreke at 
kommunen må være varsom når det gjøres vurdering av hva som bør støttes.  

I § 4-8, er det gjort en ordendring fra må til bør. Denne endringen skyldes en søknad fra froya.no angående 
Frøyaportalen i 2013. Hvor retningslinjene tilsa avslag på grunn av at bedriften er registrert i Trondheim, selv  
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om prosjektet kun hadde Frøyas interesser som motivasjon. Rådmannen mener det er viktig med litt 
handlingsrom under dette punktet, slik at gode søknader som har positiv betydning for næringslivsutvikling på 
Frøya ikke får avslag på bakgrunn av formaliteter. 

Noen punkter slik som §§ 4-7, 4-8 og 5-2, er ment som tiltak for å spare tid og gi mer effektiv saksbehandling. 
Det siste punktet under § 4, 4-11, ønsker rådmannen en politisk diskusjon rundt. Det er viktig å presisere at 
tilsagn kan bortfalle dersom planene som er grunnlaget for et vedtak om støtte blir endret fordi det kan bety at 
Frøya kommune gir støtte til et prosjekt de opprinnelig ikke ville ha gitt støtte til. Det er ønskelig med debatt 
rundt ordet forhåndssamtykke. Hva legger formannskapet i et forhåndssamtykke? Det er viktig med en avklaring 
av dette slik at det er en standard for hvordan saksbehandler håndterer søknader som blir endret. 

Under § 6 er det to nye punkter som er viktig å nevne. § 6-2 er lagt til for å gjøre det mulig å forskuddsutbetale 
deler av tilsagn hvis det er avgjørende for en utløsning av prosjektet. § 6-5 åpner for at Frøya kommune ved en 
senere anledning har mulighet til å gjøre undersøkelser på betydningen av støtte fra næringsfondet.  

Rådmannens mener at de nye retningslinjene tydeliggjør hva som kan støttes av næringsfondet og at 
rammeverket for saksgangen blir forbedret med de nye retningslinjene. Rådmannen innstiller på at de nye 
retningslinjene vedtas under forutsetning at formannskapet har diskutert næringsfondets satsningsområder og 
kommet med en presisering på hvordan de forventer at kommunen «forhåndssamtykker» under § 4-11. 
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UT OG HJEM FOR EN 100-LAPP  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. «Ut og hjem for en 100-lapp» innføres med en kostnadsramme på kr. 70.000 per år. Dette tas fra 

fondsmidler – reserverte tillegsbevilgninger konto 14901.. i inneværende år. 
2. Retningslinjene for «Ut og hjem for en 100-lapp» vedtas som framstilt i saken. 
3. Ordningen skal evalueres etter første driftsår og evalueringen legges fram politisk i løpet av 

vårhalvåret 2015. 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
1. «Ut og hjem for en 100-lapp» innføres med en kostnadsramme på kr. 70.000 per år. Dette tas fra    
  fondsmidler – reserverte tillegsbevilgninger konto 14901.. i inneværende år. 
2. Retningslinjene for «Ut og hjem for en 100-lapp» vedtas som framstilt i saken. 
3. Ordningen skal evalueres etter første driftsår og evalueringen legges fram politisk i løpet av vårhalvåret  

2015. 
 
Saksopplysninger: 
 
Saken «ut og hjem for en 100-lapp» ble tidligere behandlet og vedtatt politisk i oktober 2013. 
I budsjett for 2014 ble det ved en feiltagelse ikke avsatt midler til dette tiltaket. Saken fremmes derfor på nytt. 
 
Etter ønske fra Eldrerådet har det vært satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere behovet for 
og ønske om økonomisk støtte fra Frøya kommune til arrangementer i regi av den kulturelle 
spaserstokken (DKSS). Andre arrangementer som det også er ønskelig skal falle inn under 
denne ordningen er Eldres dag, EKM, åpning av kultur og kompetansesenter, kirkelige 
aktiviteter og andre konserter, aktiviteter i samarbeid med videregående skole, grendalag, 
fredagskafe etc. 
Eldrerådet mener det er behov for en slik støtteordning på Frøya, med store avstander og få 
skyssmuligheter. Samtidig kan dette være et forebyggende tiltak for de eldre som bor alene, 
og hvor sosialt samvær med andre mennesker har stor betydning. 
 
Begreper. 
 
Trygt hjem for en 50-lapp er en ordning som gjelder ungdom mellom 15 og 22 år. 
Ordningen skal sørge for at ungdom kommer trygt hjem fra fest i helgene, og gjelder kun 
fredag og lørdag kveld/natt. 
Ut og hjem for en 100-lapp er en ordning lokalt på Frøya. Dette gjelder for eldre i 
forbindelse med kulturarrangementer i regi «Den kulturelle spaserstokken» (DKSS) 
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samt arrangementer som er skissert ovenfor. Her er det mulig for eldre å bestille skyss både 
ut og hjem fra arrangementer, og det betales en egenandel på kr.50,- for tur og kr.50,- for 
retur. 
 
Den kulturelle spaserstokken(DKSS) 
Frøya kommune har i de siste årene fått tildelt midler fra kulturdepartementet til 
kulturarrangementer. Tilskuddet har vært varierende, alt etter tiltak det har vært søkt på. 
I 2013 var tilskuddet på kr. 30.000,- 
For at alle eldre skal kunne delta på slike arrangementer kan deler av midlene brukes til 
skyss. 
Staten har fastsatt følgende mål for Den kulturelle spaserstokken; 
�Å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet for de eldre. 
�Å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at 
det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og 
uttrykk. 
�Å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i 
dagliglivet. 
Midlene fra kulturdepartementet er øremerket arrangementer i regi av DKSS, men 
kommunen kan vedta en utvidet skyssordning fra lokalt bevilgede midler. 
Frøya kommune har tidligere ikke bevilget lokale midler til DKSS. 
Nabokommunen Hitra beregner skyssutgifter til sine lokale arrangementer til kr 7000,- pr. 
arrangement. 
Det vil være opp til kommunen å bestemme hvordan midlene skal brukes og evt hvilke 
tildelingskriterier som skal gjelde. Til dette trengs det retningslinjer som administrasjonen 
kan følge. 
Prinsipper som må avklares: 
�Hvem skal en utvidet skyssordning gjelde for? 
�Hvilke arrangementer skal dette gjelde for? 
�Administrering av ordningen som søknadsprosedyre, hvem skal avgjøre og hvordan 
skal drosjebestillingen gjøres. 
�Økonomi. 
 
Det foreslås følgende lokale retningslinjer for ” Ut og hjem for en 100-lapp”: 
 
Godkjente arrangementer 
�Alle arrangementer i regi av «Den kulturelle spaserstokken» 
�Arrangementer godkjent av Frøya kommune v. kulturenheten etter følgende kriterier: 
Annonserte lokale kulturarrangementer og andre arrangementer spesielt tilrettelagt 
for eldre. Arrangementet må inneholde kulturelt innslag av lokale ressurspersoner 
og/eller lokale lag og foreninger. 
�Arrangementet må foregå innenfor Frøya kommune. 
 
Søknadsprosedyre. 
�Søknad sendes på skjema / e-post til Frøya 
kommune/postmottak@froya.kommune.no 
�Det må oppgis i søknaden hvilket kulturarrangement og/eller hvilket kulturinnslag 
som benyttes. 
�Godkjenning av arrangement skjer med svarbrev/e-post med kopi til drosjesentralen 
(bekreftelse på godkjent arrangement) 
�Det kan søkes om godkjenning av arrangement hele året, med godkjenning etter 
«først til mølla»- prinsippet så langt budsjettbevilgningen rekker. 
 
Ordningen gjelder for (brukere). 
�Alle som er fylt 67 år 
�Handikappede med ledsagerbehov 
�Uføretrygdede med ledsagerbehov 
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Egenandel. 
�Det beregnes en egenandel på kr.50,- pr. tur (100,-kr tur/retur) 
�Om bruker trenger assistanse (ledsager) må det betales samme egenandel for ledsager. 
�Dersom drosjeturen koster mindre enn kr. 50,- delt på alle passasjerene betales vanlig 
drosjetakst. 
 
Bestilling. 
�Det kan bestilles drosje både til og fra arrangementet. 
�Bestillingen gjøres direkte til Frøya drosjesentral som samordner skyssen til og fra 
arrangementet. 
�Bestillingen må gjøres senest 12 timer før arrangementet starter (gjelder både tur og 
returbestilling) 
�Ved bestilling skal det oppgis både navn, adresse, mob.nr og alder. Om det bestilles 
for flere personer skal opplysningene oppgis for alle personene. 
�Om du trenger assistanse skal navn, adresse, mob.nr.og alder oppgis på ledsager. 
�Ved refusjon av turer skal drosjesentralen vedlegge liste over de som er kjørt til/fra 
arrangementet, samt bekreftelse (utskrift av godkjenning på brev/e-post) på godkjent 
arrangement fra Frøya kommune. 
Dersom bestiller vil avbestille turen må det gis beskjed til drosjesentralen senest en time før 
avtalt tidspunkt for henting. Ellers vil det bli beregnet som bomtur og bestiller må betale hele 
turen selv ved at regning sendes til den/de som har bestilt. 
 
######################################### 
 
 
De foreslåtte rutinene vedr. bestilling av drosje er etter mønster av «Trygt hjem for en 
50-lapp» og må godkjennes av Frøya drosjesentral. 
Økonomi. 
Som utgangspunkt settes nabokommunens beregnede skyssutgifter til lokale arrangementer 
til kr. 7000,- pr. arrangement. Det er uvisst om det er dette nivået utgiftene vil ligge på i 
Frøya kommune. 
Lokal bevilgning i budsjettet foreslås til å være kr. 70.000,- pr år fra og med 2014. 
Det foreslås at den lokale bevilgningen kan deles mellom kjøp av kulturarrangementer for de 
eldre og skyssordningen «Hjem for en 100-lapp». 
En forutsetter også at tilskudd fra kulturdepartementet og DKKS vil øke i åra framover, og at 
Frøya kommune er aktiv og søker på flere tiltak enn foregående år. 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen slutter seg til retningslinjene for «Ut og hjem for en 100-lapp» som framstilt i 
saken. 
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TRYGT HJEM FOR EN 50-LAPP  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya kommune utvider ordningen Hjem for en 50 lapp til å gjelde hele året. 
2. Utvidelsen gjelder da at hjem for en 50-lapp også skal gjelde jul og påske. 
3. Ordningen gjelder for taxitransport innefor Frøya k ommune, men også fra hitra kommune. 
4. Ordningen gjelder for følgende arrangemanger: 

• Offentlige arrangementer som konserter, revyer og andre åpent annonserte 
arrangement. 

• Offentlig fest som er annonsert og åpen for alle. 
• Serveringssteder i Frøya kommune. 

 
Enstemmig 
 
Formannskapets behandling i møte 18.03.14: 
 
Følgende omforente forslag til endring ble fremmet: 
 
Nytt punkt 1. 
«Frøya kommune utvider ordningen Hjem for en 50 lapp til å gjelde hele året.» 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 

 
1. Frøya fomannskap utvider ordningen hjem for en 50-lapp til å gjelde hele året med unntak av skolen 

sommerferie (fra skoleslutt til skolestart). 
2. Utvidelsen gjelder da at hjem for en 50-lapp også skal gjelde jul og påske. 
3. Ordningen gjelder for taxitransport innefor Frøya kommune, men også fra hitra kommune. 
4. Ordningen gjelder for følgende arrangemanger: 

a. Offentlige arrangementer som konserter, revyer og andre åpent annonserte arrangement. 
b. Offentlig fest som er annonsert og åpen for alle. 
c. Serveringssteder i Frøya kommune. 

 
Saksopplysninger:   
 
Ordninge Trygt hjem for en 50-lapp ble innført i Frøya kommune i mars 2004 i samarbeid med Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune. Formålet med ordningen var at et trafikksikkerhetstiltak for bl.a å redusere antall 
trafikkulykker og har fokus på tilstelninger i helgene. Ordningen gjelder fra det året en fyller 15 år til det året en 
fyller 22 år. Ordningen kan brukes etter kl 22.00 fredag kveld/natt til lørdag og etter kl 22.00 lørdag kveld/natt 
til søndag. Uansett hvor en bor i Frøya kommune betaler ungdommen kr. 50,- for transport hjem etter et offentlig 
arrangement. 
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Fylkeskommunen har stilt til disposisjon en økonomisk ramme på 1 million kroner per år til Trygt hjem for en 
50-lapp. Tilskuddet til den enkelte kommune er beregnet etter antall personer i målgruppen og samlet veilengde. 
Får å få utbetalt tilskudd, må kommunen forplikte seg til å bidra med en egenandel på 30% av utgiftene, men 
fylkeskommunen dekker de resterende 70%.  
 
Dagens ordninge er godt brukt, og i 2013 hadde Frøya kommune en egenandel på kr. 22.178,- 
 
Vurdering: 
 
Saken fremmes etter bestilling fra Formanskapet der det ønskes å se på en utvidelse av dagens ordning til også å 
gjelde bevegelige helligdager som jul og påske. 
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HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

Frøya kommunestyre viser til saksfremstillingen og går ikke inn for endring i helse- og 
omsorgstjenesteloven. Slik vi oppfatter det vil endringene i lov og forskrifter som nå er ute på høring føre 
til at leger får ytterligere reservasjonsrett, også når det gjelder å henvise til abort. Vi ønsker ikke at dette 
skal være en mulighet for den enkelte lege, og vi ønsker heller ikke at det skal være opp til den enkelte 
kommune å avgjøre om leger skal få denne muligheten. 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 
 
Formannskapets behandling i møte 18.03.14: 
 
Ap/Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 

      «Frøya kommunestyre viser til saksfremstillingen og går ikke inn for endring i helse- og 
omsorgstjenesteloven. Slik vi oppfatter det vil endringene i lov og forskrifter som nå er ute på høring føre til at 
leger får ytterligere reservasjonsrett, også når det gjelder å henvise til abort. Vi ønsker ikke at dette skal være en 
mulighet for den enkelte lege, og vi ønsker heller ikke at det skal være opp til den enkelte kommune å avgjøre 
om leger skal få denne muligheten.» 

Frp/Venstre fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
«Frøya kommunestyre viser til saksfremstillingen og går ikke for endring i helse- og omsorgstjenesteloven og 
pasient og brukerrettighetsloven hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til den enkelte kommune. «  
 
Votering: 
Ap/Høyre´s forslag:  Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Frp og Venstre 
Frp/Venstre´s forslag: Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Frp og Venstre 
 
Innstilling: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedak. 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsnotat : http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---
reservasjonsordning-for-fastleg.html?id=749564 
 
Saksopplysninger:   
 
Helse- og omsorgsdepartemanget foreslår i høringsnotatet en endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 
tredje ledd. Dette vil gi hjemmel for endring i forskriften om fastlegeordningen i kommunene. Hjemmelen skal 
ikke omfatte forskrivning eller innsetting av prevensjon eller henvisning til assistert befruktning. 
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Videre foreslår departementet en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c fjerde ledd. Endringen skal 
gi grunnlag for forskrifter om utvidet rett til å skifte fastlege for pasienter som står på liste hos en fastlege som 
har reservert seg mot henvisning til abort. 
Reservasjonsordningen er ut fra høringens ordlyd en mulighet til reservasjon, ikke en rettighet den enkelte lege 
har. Denne skal gi fastlegene mulighet til reservasjon mot henvisning og behandling ved alvorlige 
samvittighetskonflikter knyttet til liv og død, da først og fremst abort.  For at denne muligheten skal være 
gjeldende er det en del kriterier som må oppfylles, og det skal inngås en skriftlig avtale mellom fastlegen og 
kommunen som bør oversendes som informasjon til Fylkesmannen.  
For at en slik avtale skal kunne gjøres gjeldene har lege følgende plikter: 

- Legen må selv sørge for å opplyse sine pasienter om at en slik avtale er inngått, da ved direkte 
henvendelse til den enkelte pasient. Oppslag eller publikasjon på nettsider er ikke tilstrekkelig. 

- Legen må inngå skriftlig avtale med en annen lege som kan foreta slike konsultasjoner. Kvinnen har da 
rett på konsultasjon hos annen lege senest neste virkedag. 

- En lege som inngår skriftlig avtale med en lege som har reservasjonsavtale skal og kan prioritere slike 
konsultasjoner. 

- Kvinnens fastlege skal tilby å få satt opp ny time hos annen lege på kvinnens vegne, det er ikke 
tilstrekkelig å henvise til annen lege. Kvinnen skal ikke betale egenandel for avbrutt konsultasjon hos 
sin fastlege. 

- Legen skal informere kvinnen om mulighet for å ta direkte kontakt med sykehus for vurdering, uten 
henvisning fra lege. 

Samtlige av en leges pasienter har en rettighet til å bytte fastlege om denne benytter seg av 
reservasjonsmuligheten. Dette betyr at kommunen må sikre seg at det finnes andre fastlege med åpne lister som 
kan ivareta disse pasientene. Per i dag er det på Frøya to leger med åpne plasser på listene, da ca. 60 plasser til 
sammen (tall hentet 17.02.14). Kommunen skal også opplyse befolkningen hvilke leger som har inngått en slik 
avtale slik at befolkningen kan gjøre et valg av fastlege ut fra slike hensyn, en måte å gjøre dette på er å 
publisere gjennom kommunens nettsider. Det vurderes også en teknisk løsning slik at disse opplysningene vil bli 
tilgjengelig når pasientene velger fastlege via nett. 
Kommunen har mulighet til å oppheve en slik avtale om legen ikke innfrir sine forpliktelser, eller at det ikke 
lenger er nok andre lege tilgjengelig ved at det for eksempel ikke er ledige listeplasser hos andre leger i 
nærheten. Dette kan også oppstå når leger går av med pensjon eller flytter. Kommunen bør derfor ta hensyn til 
dette ved eventuelle nyansettelser slik at helsetilbudet i kommune ikke blir svekket. 
Hva som kan ses på som «i nærheten» er et definisjonsspørsmål og må være gjenstand for en konkret vurdering. 
Da er det aktuelt å ta hensyn til kollektivmuligheter om det er snakk om et annet legekontor. I tilfellet Frøya 
kommune vil nærmeste mulighet være Hitra legekontor. Høringen sier «det må ikke være urimelig ulempe å 
måtte reise til den andre fastlegen i forhold til pasientens opprinnelige fastlege.» 
 
Vurdering: 
 
Abortloven fra 1975 gir ansatte ved kvinneklinikker rett til å reservere seg mot å utføre eller assistere ved selve 
abortinngrepet. I tillegg har enkelte allmennleger nektet å henvise pasienter til abort, av samvittighetsgrunner. 
Dette har norske helsemyndigheter gjennom over 30 år gitt rom for. Samvittighetsspørsmålet har i praksis blitt 
løst ved at legene som ikke selv vil henvise, har sendt pasientene videre til leger uten samvittighetskvaler. Saken 
om fastlegers mulighet til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter 
knyttet til liv og død, er derfor ikke et spørsmål om abortloven eller en debatt om aktiv dødshjelp, men et 
spørsmål om å gi den enkelte fastlege mulighet til ikke foreta slike henvisninger av samvittighetsgrunner. 
Tilføyelse som er foreslått i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd om mulighet for fastleger til å 
reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død er derfor i 
samsvar med praksis gjennom 30 år, og vurdert av legeforening til ikke å være til hinder for befolkningens 
lovbestemte rettigheter. 
Endringer i helse- og omsorgstjenesten er en lovendring, og det er Stortinget som vedtar lovendringer. Etter at 
høringen om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven ble sendt ut, er 
saken blitt gjenstand for en bred rikspolitisk debatt. Diskusjonen har mellom annet gått på hvorvidt en ønsker å 
pålegge alle fastleger henvisningsplikt der den som oppsøker lege ønsker en henvisning til abortgrep, eller om 
legens samvittighetsgrunner skal gi mulighet for at legen kan henvise til ny time innen neste virkedag hos en 
kollega.  
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Videre har debatten gått på om det skal åpne for at den enkelte kommune skal kunne avtale at fastlegen av 
samvittighetsgrunner kan reservere seg mot å henvise til abort, noe som vil gjøre svaret avhengig av 
bostedsadresse eller hva et flertall i kommunestyrene vil mene til en hver tid. 
 
Rådmannen legger frem saken uten forslag til vedtak, da dette er et spørsmål om kommunestyret vil gi en 
høringsuttalelse. Ut fra dette skisserer rådmannen to mulige forslag til vedtak:  
 
Frøya kommunestyre tar høringen til etterretning uten uttalelser. 
 
Eller 
 
Frøya kommunestyre viser til saksfremstillingen og går inn for endring i helse- og omsorgstjenesteloven og 
pasient og brukerrettighetsloven hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til den enkelte kommune. 
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SATSER FOR OMSORGSLØNN  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya kommune lønner mottakere av omsorgslønn ut fra til en hver tid gjeldende satser for 
«stilling uten særlig krav om utdanning» i henhold til HTA. 

2. Virkningsdato fra 01.05.14 
Manglende budsjettdekning på kr 110.000,- tas fra disposisjonsfond. 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 

1. Frøya kommune lønner mottakere av omsorgslønn ut fra til en hver tid gjeldende satser for «stilling 
uten særlig krav om utdanning» i henhold til HTA. 

2. Virkningsdato fra 01.05.14 
Mangledne budsjettdekning på kr 110.000,- tas fra disposisjonsfond. 
 
Vedlegg: 
 

1. Mellomoppgjør KS 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har i flere år hatt en fastsatt sats for omsorgslønn på kr. 85,- per time. 01.01.14 ble denne endret 
til kr. 117,- per time gjennom en administrativ bestemmelse gjort på bakgrunn av budsjettberegninger. 
Søknader om omsorgslønn behandles i dag av forvaltningskontoret som er en interkommunal enhet. Det opereres 
med ulike satser i kommunene. Per i dag foreligger det ingen lovfestet sats for avlønning av omsorgslønn, og en 
mottaker av omsorgslønn har ikke vært en del av det generelle lønnssystemet. Det foreslås å rette opp i dette 
gjennom avlønning etter en hver tid gjeldende satser for «stilling uten særlig krav om utdanning.» 
 

Per i dag er det 11 mottakere av tjenesten i Frøya kommune, med til sammen 88 timer per uke. 

Etter bestemte økning til kr. 117,- per time utgjør dette kr. 535.392 per år. 

Med bruk av gjeldende satser for «stilling uten særlig krav om utdanning», som per i dag utgjør en timelønn på 
kr 136,- vil dette utgjøre kr. 622.336 per år.Årslønn stilling uten særlig krav om utdanning: 

• Kr 265 200,-(Endres 01.05.14) 
Det vil si:  / på 1950t (normalt årsverk inkludert ferie) = timesats på kr 136,- 
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Budsjett for 2014 er på kr. 512.847,- En endring av satsene vil dermed kreve en budsjettjustering på kr. 
109.489,- til kr. 622.336,- Det er da ikke tatt høyde for økning av mottakere av tjenesten eller økning av timetall 
for allerede eksisterende brukere. 

Fra NOU 2011: 17 

«Når sant skal sies om pårørendeomsorg» 
6.1.1 Omsorgslønn. Gjeldende rett og praksis 

Bakgrunn og formål 

Omsorgslønn ble lovfestet i lov om helsetjenesten i kommunene, og trådte i kraft 1.1.1988. Lovfestingen var en formell regulering 

av en kommunal praksis som hadde vært rettet mot personer som ga omsorg til pleietrengende familiemedlemmer. I 1991 ble det 

vedtatt at omsorgslønn skulle inngå i lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav e. Loven trådte i kraft 1.1.1993. En vesentlig endring 

var at ordningen etter dette omfattet alt frivillig omsorgsarbeid, og ikke bare overfor familiemedlemmer. Omsorgslønnsordningen 

er videreført i § 3-6 i ny lov om kommunale helse- og omsorgtjenester. Bestemmelsen lyder slik:  

«Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.» 

Omsorgslønn er nærmere omtalt i det tidligere Sosial- og helsedepartementets rundskriv I-42/98 (heretter rundskriv I-42/98). 

Hovedformålet er formulert på rundskrivets side 5, pkt. 1: 

«Hovudformålet med omsorgslønnordninga er å bidra til best mogeleg omsorg for dei som treng hjelp i dagleglivet og å gjere det 
mogeleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet.» 

 
Avlønning 

Omsorgslønn tar ikke sikte på å gi omsorgsgiver lønn for hver time omsorgsgiveren arbeider. I Tolga-dommen (Rt 1997 s. 877) 

slo Høyesterett fast at utmålingen må skje etter en bred vurdering, og denne skal ikke bare være et regnestykke. Kommunen må 

imidlertid falle ned på et timeantall, og det må skje en konkret utmåling av omsorgslønnen. Det er ikke gitt lovfestede satser for 

avlønningen. I rundskriv I-42/98 side 10, pkt. 4.1, er det anbefalt at timelønn gis tilsvarende «heimehjelparar». Anbefalingen er 

kun veiledende. 

Omsorgslønnsordningen praktiseres forskjellig og lønnes ulikt fra kommune til kommune. Enkelte kommuner har innført faste 

satser for omsorgslønn, mens andre har en mer eller mindre skjønnspreget fastsettelse av omsorgslønnens størrelse. 

Kartlegginger som er foretatt bygger på gjennomsnittlig bruttolønn for omsorgslønnsmottaker, men omfatter ikke opplysninger 

om konkrete vurderinger som er lagt til grunn for avlønningen (Helsetilsynet 2009). 

 
Vurdering: 
 
Frøya kommune har i flere år benyttet en sats på kr 85,- per time, noe som er meget lavt. 
Søknader om omsorgslønn behandles i dag av forvaltningskontoret som er en interkommunal enhet. Det opereres 
med ulike satser i kommunene. For å samkjøre kommune er det tilrådelig med bruk av samme satser. 

1. Frøya kommune lønner mottakere av omsorgslønn ut fra til en hver tid gjeldende satser for «stilling 
uten særlig krav om utdanning» i henhold til HTA. 

2. Virkningsdato fra 01.05.14 
3. Mangledne budsjettdekning på kr 110.000,- tas fra disposisjonsfond. 
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FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER SOM PROFILERINGSA RENA  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Frøya kommune ønsker å legge til rette for at Frøya kultur- og kompetansesenter blir en 

profileringsarena for næringsliv og interesseorganisasjoner. 

2. Det skal utarbeides klare retningslinjer for hvor i bygget slik profilering skal være og hvordan 
profileringen skal fremstå. Retningslinjene skal til formannskapet til endelig godkjenning. 
 

3. Innkomne midler knyttet til profileringen skal gå f ortrinnsvis til   
• Videreutvikling av KOMOPP 
• Utviklingsprosjekter 
• Drift 

Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
1. Frøya kommune ønsker å legge til rette for at Frøya kultur- og kompetansesenter blir en 

profileringsarena for næringsliv og interesseorganisasjoner 
2. Det skal utarbeides klare retningslinjer for hvor i bygget slik profilering skal være og hvordan 

profileringen skal fremstå. 
3. Innkomne midler knyttet til profileringen skal gå fortrinnsvis til   

• Videreutvikling av KOMOPP 

• Utviklingsprosjekter 

• Drift 

Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kultur- og kompetansesenter blir overlevert Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Frøya kommune i 
begynnelsen av juni d.å. I juni og juli vil det være prøvedrift for tekniske og digitale installasjoner. 1. august vil 
senteret bli åpnet for brukere. Frøya videregående skole flytter inn ved skolestart andre halvdel av august. 
Offisiell åpning finner sted i september. 
Helt fra planleggingen av det nye senteret startet, har det vært en intensjon om at senteret skal ha en bærekraftig 
driftsøkonomi. En grunnide har vært at senteret skal ha «flere ben å stå på», m.a.o. at driftsutgiftene skal deles 
mellom flere eiere og brukere, alt etter hvor stort areal som eies, hvor mye som leies av faste brukere og brukere 
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på enkeltarrangement. Det har også vært en intensjon at næringslivet skal kunne bruke senteret til bestemte 
formål og ved bestemte anledninger, og at slik bruk kan betales gjennom tilskudd til investeringer og/eller 
driftstilskudd.  
Arbeidet med å hente inn sponsormidler er startet, der bl.a. bedrifter betaler ut beløp med årlige utbetalinger. 
Omfang av søking etter sponsormidler fra bedrifter er pt begrenset. Dette for ikke å komme i konflikt med 
næringslivets støtte til frivillige lag og organisasjoner.  
I en tidlig fase var det tanker om å etablere en form for «sponsorfond». Dette for bl.a. å finansiere KOMOPP og 
eventuelt annet innhold i senteret.  Et slikt fond kunne eventuelt organiseres som en stiftelse.  
Målet var å bygge opp en gruppe av bidragsytere som ønsker å innlede et profilerende samarbeid med senteret. 
Gruppen kunne være sammensatt av interessenter innen bl.a. følgende hovedområder: 
• Bedrifter, organisasjoner og institusjoner relatert til kystbaserte næringer. 
• Større konsern, finansieringsinstitusjoner, forsikring, m.fl. 
• Leverandører av maskineri, utstyr, tjenester, trading, m.v. 
• Lag, foreninger og folk flest 
Bidraget kunne være: 
i) Engangsbevilgning til utvalgte objekter og eller til et sponsorfond 
ii) Årlig bevilgning over en bestemt tidsperiode til utvalgte objekter og eller til et   driftsfond for senteret 
iii) Kombinasjon av engangsbevilgning og årlig støtte over en viss tidsperiode. 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen har stor fokus på at det nye senteret skal ha ei drift som er økonomisk bærekraftig. Driftsutgiftene 
skal i hovedsak selvsagt bæres av eierne, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune. Driftsutgifter 
relatert til kultur- og opplevelsesdelen – som eies av Frøya kommune - skal i tillegg til kommunal finansiering 
dekkes gjennom utleie og gjennom at bedrifter og institusjoner får profilere seg. Det vises her til den tidligere 
intensjonen om å etablere et driftsfond, mest omtalt som såkalt «sponsorfond». 
På Frøya er det stor tradisjon for samarbeid mellom kommune og næringsliv og ikke minst mellom næringsliv og 
frivillige organisasjoner. De fleste bidrag fra næringsliv til foreninger og lag skjer uten at næringslivet knytter 
omfattende betingelser til støtten. Det er imidlertid blitt mer vanlig at næringsaktører opptrer som 
hovedsponsorer for eksempelvis idrettslag og klubber, og at det nedfelles visse betingelser for støtten. Når vi nå 
snakker om at næringsliv og institusjoner skal kunne profilere seg i et offisielt eid senter og dermed også være en 
del av driftsinntektene, så gjelder dette for kultur- og opplevelsesdelen i senteret. Slik privat kultur-finansiering 
er et prinsipielt og politisk spørsmål. I så måte er det interessant også å ta med at den nye regjeringen har 
bebudet et mye sterkere fokus på privat finansiering av kulturlivet. Det er derfor både relevant og nødvendig at 
vi ser på bruken av private midler på en mer systematisk måte. 
Rådmannen mener at Frøya kultur- og kompetansesenter bør kunne bli en svært god profileringsarena for 
næringsliv og institusjoner i regionen, og at det her kan ligge et betydelig inntektspotensial for senteret. 
Rådmannen støtter intensjonen som lå i det tidligere omtalte «sponsorfondet», men vil i denne omgang ikke 
foreslå at et slikt fond i form av en stiftelse opprettes nå. Det er imidlertid viktig at det er klare retningslinjer 
knyttet til senteret som profileringsarena. Dette gjelder bl.a. hvor profilering fysisk skal plasseres og hvilken 
form den skal ha. 
Rådmannen vil så snart råd er utarbeide forslag til retningslinjer for profileringen i Frøya kultur- og 
kompetansesenter. Det er viktig å presisere at det ikke skal legges opp til eksklusivitet for enkeltbedrifter eller 
enkeltinstitusjoner, men at profileringen gjenspeiler mangfoldet i regionen. 
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KJØPEKONTRAKT - DEL AV EIENDOMMEN GNR. 21. BNR. 1  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret godkjenner fremlagte kjøpekontrakt for kjøp av del av eiendommen Gnr. 21, bnr. 1 som 
ligger på østsiden av Fv. 714. 
Kjøpesummen finansieres midlertidig ved bruk av ubundet kapitalfond mot tilbakeføring av deler av 
kjøpesummen ved salg av tomt til Blått kompetansesenter. Resterende del av kjøpesummen finansieres 
ved låneopptak så snart salgsinntektene er klarlagt.  
Det forutsettes at prisen ved salg av arealer fastsettes til minimum selvkost. 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
Kommunestyret godkjenner fremlagte kjøpekontrakt for kjøp av del av eiendommen Gnr. 21, bnr. 1 som ligger 
på østsiden av Fv. 714. 
Kjøpesummen finansieres midlertidig ved bruk av ubundet kapitalfond mot tilbakeføring av deler av 
kjøpesummen ved salg av tomt til Blått kompetansesenter. Resterende del av kjøpesummen finansieres ved 
låneopptak så snart salgsinntektene er klarlagt.  
Det forutsettes at prisen ved salg av arealer fastsettes til minimum selvkost. 
 
Vedlegg: 
 
Forslag til kjøpekontrakt m/kart 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, SIVA og Frøya Eiendom A/S har inngått samarbeid om 
utarbeidelse av et forprosjekt for bygging av Blått kompetansesenter. For å sikre arealer til dette bygget samt 
sikring av arealer for evt. senere utvidelser er det sett på de arealer som ligger både nord og sør for ny 
videregående skole/kulturhus. 
 
Vurdering: 
 
Arealene sør for Frøya kultur og kompetansesenter(FKK) er i kommunedelplanen for Sistranda avsatt til 
sentrumsutvikling. Dersom dette området skal utbygges må det her innløses minimum 3 boligeiendommer. Den 
ene eiendommen er det allerede inngått kontrakt om erverv, da den nå er fraflyttet. En slik innløsning vil bety en 
høy kvadratmeterpris, som vil ha betydning for leieprisen for et utleiebygg på tomta. 
 
Det ble derfor sett på eiendommen nord for FKK som består av dyrka jord og som ikke betyr innløsning av 
bygningsmasse. Dette arealet er på totalt ca. 16 daa og eies av Ole Håkon Karlsen. Her er bare en liten del av 
eiendommen som ligger opp mot arealet til FKK avsatt til sentrumsformål. Resten av arealet er LNF-område, 
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men det har vært kontakt med Fylkesmannen og vegmyndighetene om å regulere området til sentrumsformål. De 
har ikke gitt noen negative signaler om en slik endret bruk, under forutsetning av at samme begrensninger legges 
til grunn som for resten av sentrumsområdene på østsiden av fylkesvegen. 
 
Med utgangspunkt i dette er man nå i ferd med å planlegge et bygg på tomta på ca. 3000 m2 totalareal i 3 etasjer 
inkludert sokkel. Det legges opp til at bygningen skal kunne utvides ved senere behov for arealer. En slik 
bygning på nordsiden av FKK må ses på som et 1. byggetrinn for en fremtidig sammenbygging av Sistranda 
sentrum med Siholmen og en videre utvikling av dette området må komme inn i forbindelse med rullering av 
kommunedelplanen for Sistranda, som nå er nært forestående. Det er viktig at man begrenser avkjørsler til 
området fra fylkesvegen og den nye bygningen vil få samme innkjøring som til FKK.  
Rådmannen ser det som viktig at man nå sikrer areal for videre utvikling av Sistranda sentrum og ikke minst 
arealer øst for fylkesvegen. Med et innkjøp som dette vil man da kunne realisere Blått kompetansesenter som 
knyttes tett opp mot FKK. 
 
Det er med bakgrunn i de skisser som foreligger vært holdt forhandlinger med grunneier om kjøp av hele arealet 
fra 21/1 som ligger øst for fylkesvegen. Grunneier er positiv til salg, men vil sikre seg tomt til bestående sjøhus, 
samt rett til adkomst til sjøhuset. I tillegg må Bedehuset være sikret adkomt, da dagens adkomst ligger inne på 
21/1. Disse forholdene er ikke nå problem å ivareta enten ved at eksisterende avkjørsel til bedehuset blir 
opprettholdt eller at det gis ny adkomst over evt. nye adkomstveger som bygges.  
Grunneier har satt som betingelse for salg at han oppnår samme pris som er gitt for eiendommen som ble kjøpt i 
forbindelse med FKK. Dette gjelder både kvadratmeterpris og den pris som ble gitt for sjøgrunn. Disse 
enhetsprisene er derfor inntatt i foreslåtte kjøpekontrakt. 
 
Total omfatter arealet ca. 16 daa med tillegg av sjøgrunn og vil med de enhetspriser som er foreslått utgjøre en 
total kjøpesum på ca. kr. 5.000.000,-. I tillegg kommer omkostninger ved salget, slik at total kjøpesum inkl. 
omkostninger utgjør ca. kr. 5,2 mill. 
 
Kjøpesummen foreslås midlertidig finansiert ved bruk av ubundet kapitalfond mot senere tilbakeføring av deler 
av kjøpesummen ved salg av areal til Blått kompetansesenter. Det forutsettes at ved salg fastsettes prisen til 
selvkost. Den resterende delen av kjøpesummen finansieres endelig ved låneopptak så snart nødvendig areal til 
Blått kompetansesenter er solgt. 
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REGULERINGSPLAN FOR HAMMERDAL, GRINDSKARHAUGEN GNR 10 BNR 12 - 
SLUTTBEHANDLING  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Hammerdal del av Gnr 10/12 med plankart 
og bestemmelser datert 17.12.2013 og beskrivelse datert 07.03.2013. Vedtaket fattes i medhold til plan- og 
bygningsloven § 12-12. 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Hammerdal del av Gnr 10/12 med plankart og 
bestemmelser datert 17.12.2013 og beskrivelse datert 07.03.2013. Vedtaket fattes i medhold til plan- og 
bygningsloven § 12-12. 
 
Vedlegg: 
 
Plankart, datert 17.12.2013 
Planbestemmelser, datert 17.12.2013 
Planbeskrivelse, datert 07.03.2013 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 27.08.2013 
Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 04.07.2013 
Uttalelse fra Trønderenergi, datert 24.06.2013 
Illustrasjonsskisse fra Sørlie Arkitekter 
 
Saksopplysninger:   
 
Sørli arkitekter AS har på vegne av Jan Hammerdal utarbeidet et forslag til reguleringsplan for Hammerdal, 
Grindskarhaugen Gnr 10/12. Planen inneholdt boligbebyggelse, jordbruk og kjøreveg.  
 
Planen strider delvis med kommuneplanens arealdel. Deler av området er i dag avsatt til boligbebyggelse, men 
også arealer av jordbruksområde i kommuneplanen vil bli boligbebyggelse i reguleringsplanen. Grindskarhaugen 
er vurdert som et gunstig område for utbygging da det er godt etablerte servicetilbud i nærheten. På bakgrunn av 
dette vedtok hovedutvalg for forvaltning den 13.06.2013 å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn i seks 
uker.  
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Vurdering: 
 
Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn, og innen fristens utløp hadde følgende merknader kommet 
inn: 
 
Hvem  Merknad Tiltak 
Statens vegvesen Ingen merknader Ingen 
Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 

Anbefaler at det reguleres inn veger og 
tomtegrenser for en bedre 
arealutnytting 

Det er regulert inn to veier basert 
på illustrasjonsskisse fra Sørlie 
arkitekter. Boligområde 1 er delt 
opp i fire områder for bedre 
arealutnytting. Dette er også 
basert på situasjonsplan utarbeidet 
av Sørli arkitekter. 

Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Det mangler friareal og dette må tas 
inn i planen for å sikre barn og unges 
interesser. Universell utforming bør 
ivaretas gjennom plankart og 
bestemmelser. 

Det er lagt inn et område for 
lekeplass og friområde i planen. I 
bestemmelsene til boligformål og 
lekeplass § 3 og er det lagt inn 
bestemmelser om universell 
utforming. 

Per Espnes, 
Trønderenergi 

Det er i dag tegnet en sone for 
byggeforbud på 15 meter. Mye av 
strømlinja ligger som kabel i bakken 
og det er her bare nødvendig med 5 
meter byggeforbud. På resten av linja 
anbefaler han 16 meter. 

Hensynssonene er tilpasset etter 
dette. 

 
På bakgrunn av ovennevnte merknader og endringer, egengodkjenner Frøya kommune reguleringsplan for 
Hammerdal, Grindskarhaugen gnr 10/12 med plankart og bestemmelser datert 17.12.2013 og beskrivelse datert 
07.03.2013. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
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REGULERIGSPLAN FOR FLATØYA BOLIGFELT GNR 8  BNR 10  - SLUTTBEHANDLING  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. I medhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 egengodkjenner Frøya kommune reguleringsplan 

for Flatøya boligfelt. 
2. Når det gjelder vilkår for egengodkjenning satt av Statens vegvesen, tillates det utbygging av 

inntil 3 tomter i påvente av bygging av gang og sykkelvei og omlegging av Fv 716. I og med at 
vilkår for egengodkjenning ikke fullt ut er imøtekommet bes om at det gjennomføres mekling. 

  
Enstemmig 
 
Hovedutvalgets behandling i møte 20.02.14: 
 
Rådmann fremmet nytt forslag til vedtak: 
 
”1. I medhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 egengodkjenner Frøya kommune reguleringsplan for   

Flatøya boligfelt. 
2. Når det gjelder vilkår for egengodkjenning satt av Statens vegvesen, tillates det utbygging av inntil 3 

tomter i påvente av bygging av gang og sykkelvei og omlegging av Fv 716. I og med at vilkår for 
egengodkjenning ikke fullt ut er imøtekommet bes om at det gjennomføres mekling.” 

  
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne endring av reguleringsplan for Flatøya boligfelt, med plankart og 
bestemmelser datert 11.12.2013 og planbeskrivelse datert 15.01.2013. Vedtaket fattes i medhold til plan- og 
bygningsloven § 12-12.   
 
Vedlegg: 
 
1. Plankart, datert 11.12.2013 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 11.12.2013 
3. Planbeskrivelse, datert 15.01.2013 
4. Uttalelse Statens vegvesen, datert 22.04.2013 
5. Uttalelse Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 16.04.2013 
6. Uttalelse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 22.03.2013 
7. Uttalelse Helge Arvid Kristiansen, datert 02.05.2013 
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Saksopplysninger:   
 
Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 14.03.2013 å legge reguleringsplan for Flatøya boligfelt med 
bestemmelser, beskrivelse og plankart ut til offentlig høring og ettersyn i seks uker. Til tross for en uttalelse fra 
vegvesenet ble det i vedtaket åpnet for at det kunne tillates utbygging av inntil 6 tomter i påvente av utbygging 
av gang og sykkelveg til skolen, dersom Fv. 716 ikke blir lagt om.  
 
Vurdering:  
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget for Flatøya boligfelt vil 
også så vidt berøre en liten flik av det som er regulert som LNF i kommuneplanens arealdel 
 
Planforslaget ble sendt til berørte parter, samt lagt ut til offentlig ettersyn 22.03.2013. Fristen ble satt til 
14.05.2013. Kystverket fikk forlenget sin frist frem til 28.05.2013. 
 
Ved høringsfristens utløp hadde følgende merknader kommet inn: 
 
HVEM HVA TILTAK 
NTNU vitenskapsmuseet Ingen merknader, men ber om å få beskjed om 

det skulle bli endringer 
Ingen 

Fiskeridirektoratet Ingen merknader Ingen 
Statens vegvesen Krever at det ikke gis tillatelse til utbygging 

boliger før det bygges gang- og sykkelveg eller 
omlegging av fylkesvei 716 er på plass 

Dette tas inn i bestemmelsene 
som et rekkefølgekrav under 
pkt. 1.1.1 i bestemmelsene. 

Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Planen må inneholde rekkefølgebestemmelse om 
at gang- og sykkelveg langs fylkes vei 716 
mellom Nabeita skole- krysset Fv. 716/ 
adkomstveg til Flatøya må være etablert, før 
boligfeltet kan bygges ut.  

Tas inn i bestemmelsene som et 
rekkefølgekrav. 

Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 

Minner om at det er kommunens ansvar å 
rapportere omdisponering av dyrka og dyrbar 
jord i KOSTRA 
Anbefaler at det blir lagt opp til større tetthet i 
feltet. 
Planbestemmelsene §§ 1.1.2 og 1.1.3 bør endres 
for å sikre planforslaget juridisk. 
Grad av utnytting på eksisterende tomter bør 
angis. 

Det blir i bestemmelsene åpnet 
for at det kan bygges også 
flemannsboliger på tomtene. 
 
§1.1.2 er endret og 1.1.3 er 
fjernet. 
 
Denne er satt til 35 %. 

Kystverket Midt-Norge Ingen merknader, men ber om å bli holdt 
orientert videre 

Ingen 

Helge Arvid Kristiansen, 
nabo 

Den nye veien er planlagt slik at det kommer til 
å oppstå trafikkfarlige situasjoner når han skal ut 
og inn fra sin garasje. 

Veien bør rettes opp og flyttes et 
par meter bort fra eiendommene 
8/160 og 8/294 og inn på 
planlagt eiendom B3. Dette er 
gjort i plankartet og satt som 
rekkefølgebestemmelse i pkt. 
1.1.7 i planbestemmelsene. 

 
Planen er endret litt etter høringsforslaget da det nå er lagt inn rekkefølgebestemmelser som ikke tillater 
utbygging av nye boliger før det bygges gang- og sykkelvei eller at Fv. 716 legges om. Ellers er eksisterende vei 
i boligområdet endret etter ønske fra nabo og det er åpnet for flermannsboliger på alle tomtene. Bestemmelsene 
er også endret slik at de nå er juridisk korrekte. Endringene er innarbeidet i vedlagte plankart og bestemmelser. 
Da det foreligger en innsigelse fra Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune krever det megling 
dersom kommunen fastholder planen slik den var da den ble lagt på høring. Administrasjonen er av den 
oppfatning at det her er hensiktsmessig å ta innsigelsen til følge og har derfor lagt inn rekkefølgebestemmelser 
som krevd av Statens vegvesen og fylkeskommunen under pkt. 1.1.1 i bestemmelsene til reguleringsplanen. 
 
Administrasjonen anbefaler at kommunestyret i Frøya vedtar å egengodkjenne Reguleringsplan for Flatøya 
boligfelt - med kart og bestemmelser revidert 11.12.2013 og beskrivelse datert 15.01.2013 i medhold av plan- og 
bygningsloven § 12-12. 
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REGULERINGSPLAN  -  VALEN BOLIGFELT- 2. GANGS BEHAN DLING  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Valen boligfelt, med plankart og 
bestemmelser. Vedtaket fattes i medhold til pbl §12-12. Ved så stor utbygging bør det vurderes om 
fartsgrense nedsettes på veistrekningen Valenkrysset – krysset til industriområdet. 
 
Vedtatt med 5 mot 1 stemme 
 
Hovedutvalgets behandling i møte 20.03.14: 
 
Repr. Frode Reppe ba om vurdering av sin habilitet og ble enstemmig kjent inhabil til sakens behandling. 
 
Ap/Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
”Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Valen boligfelt, med plankart og bestemmelser. 
Vedtaket fattes i medhold til pbl §12-12. Ved så stor utbygging bør det vurderes om fartsgrense nedsettes på 
veistrekningen Valenkrysset – krysset til industriområdet.” 
 
Votering: 
Ap/høyre´s forslag: Vedtatt med 5 mot 1 stemme avgitt av Sv 
Rådmannen´s forslag: Fikk ingen stemmer 
 
Innstilling: 
 
Før endelig vedtak av planen avholdes et møte mellom tiltakshaver, grendalag, naboer med merknader og 
kommunen for nærmere avklaring av planen 
 
Vedlegg: 
 
Plankart, datert 25.11.2013 
Uttalelse Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 07.01.2014 
Uttalelse Statens vegvesen, datert 16.12.2013 
Uttalelse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 29.01.2014 
Uttalelse Advokat ERBE & CO på vegne av Valen Grendalag, datert 04.02.2014 
Uttalelse fra Terje Wahl og Inger Sjøset, datert 28.01.2014 
Uttalelse fra Oddvar Espnes, datert 26.01.2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 05.12.2013 å legge reguleringsplan for Valen ut til høring og 
offentlig ettersyn. Høringsfristen ble satt til 03.02.2014. 
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Vurdering: 
 
Det har kommet inn merknader fra sektormundighetene, grendalag og naboer.  
Følgende merknader kom inn innen fristens utløp: 
 
Hvem Meknader Vilkår for 

egengodkjennin
g 

Forslag til tiltak 

Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Fraråder de foreslåtte 
boligområdene E og F. Dersom 
det ikke lenger er behov for dette 
arealet til sjørettet næringsformål 
bør det forbeholdes 
bakenforliggende boliger og 
allmennheten. 

Nordligste del 
av område E 
må tas ut slik at 
den fremste 
kollen inngår i 
friluftsformålet 
eller i 
friområde F1. 

Nordligste del av Område E tas ut, 
men vi vurderer det slik at 
strandsonen i område F og 
nedenfor område F er såpass bratt 
at det uansett er utilgjengelig og 
lite hensiktsmessig til bruk for 
allmennheten.  

Statens vegvesen Anbefaler at antall avkjørsler 
holdes til et minimum, at AV2 
tas ut av plankartet. Ber 
kommunen se på mulighet for å 
koble adkomst til områdene 
A,C,D,B 1-4 på de andre to 
avkjørslene. 

Ingen AV2 tas ut av kartet, men det 
legges til i bestemmelsene at 
denne kan etableres som 
midlertidig vei dersom det er 
behov for det under utbyggingen.  

Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag 

Den delen av område E som 
ligger nærmest sjøen bør 
benyttes som turområde. 

Ingen Ytre del av E blir til Friluftsformål 

Kystverket Midt-
Norge 

Ingen merknader Ingen  

                                                          Naboer 
Hvem Merknad Forslag til tiltak 
Advokat ERBE & 
CO på vegne av 
Valen Grendalag 

Synes det er en stor fortetting av området og 
hadde ønsket å blitt hørt tidligere i 
planprosessen. De savner en mer detaljert 
plan over de forskjellige feltene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vil ha en gang- og sykkelvei både internt i 
feltet og videre. 
 
De ønsker at det legges inn 
rekkefølgebestemmelser om at nødvendig 
infrastruktur opparbeides før feltene kan 
bygges ut. De ønsker også en ettappevis 
utbygging der A og B må være ferdigstillt 
før utbygging skjer i C,D og E. 
 

Fortettingen er stor og dette for å dekke 
det behovet for nye boliger som er i 
området. Området er avsatt til 
boligområde i kommuneplanen og 
området er forsøkt delt opp slik at de 
ulike feltene virker litt mer spredt. Det er 
lite hensiktsmessig å gå næremere på 
detaljplanleggingen av hvert enkelt felt 
da dette ofte er i strid med hvordan 
utbygger planlegger området. Ved at det 
utarbeides en detaljert 
situasjonsbeskrivelse før hvert område 
bygges ut vil hvert område få en helhet. I 
tillegg vil naboer bli hørt i denne 
prosessen og har mulighet til å komme 
med merknader. 
 
En gang- og sykkelvei tas inn i 
plankartet. 
 
Det legges inn rekkefølgebestemmelser. 
Selv om det på grunn av infrastruktur er 
mest hensiktsmessig å bygge ut de 
områdene nærmes veien først er det de 
sjønære eiendommenen det er størst 
etterspørsel etter. Det vil derfor legges 
inn bestemmelser om at for feltene A,C,D 
og E må påbegynte felt ferdigstilles før et 
nytt kan bebygges. 
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De mener også at det er en klar mangel at det 
ikke er utarbeidet en målsatt planskisse som 
viser eksisterende og planlagt bebyggelse. 
Dette er nødvendig for tap av utsikt, sollys 
og innsyn skal bli visualisert. 

 
 
Dette utarbeides i forbindelse med 
situasjonsbeskrivelsene. I en fremtidig 
byggesak vil disse faktorene bli vurdert. 
Saken vil behandlet i henhold til plan- og 
bygningsloven, og formålet bak pbl. § 
29-4 vil sikre byggenes tilgang til lys, luft 
og en viss avstand til annen bebyggelse. 
Det vil også gjøres en konkret vurdering 
av hvert enkelt tiltak og naboer har i den 
prossessen mulighet til å komme med 
merknader. 

Terje Wahl og 
Inger Sjøset, eiere 
av eiendommen 
13/8 

Bakken ned til byggefelt F er bratt og på 
grunn av en skarp sving er den vanskelig å 
kjøre på vinterstid. Svingen vil utgjøre en 
utfordring trafikksikkerhetsmessig. De har 
utkjørsel i svingen og lurer på om 
siktforholdene blir ivaretatt.  
 
 
 
 
 
Foreslår at veien legges enten i forlengelse 
av veien til felt G eller som en forlengelse av 
eksisterende vei som går til småbåthavna i 
nærheten. 
 
 
 
 
Mener at utbygging av felt G vil gjøre at de 
blir utsatt for urimelig innsyn i tillegg til at 
solforholdene vil endres.  De mener at det er 
nødvendig at husenes plassering og 
utforming tas inn i reguleringsplanen og ikke 
i en senere situasjonsplan. 
 
 
 
 
 
Det stilles spørsmål om bestemmelsen 
«eksisterende tiltak uforandret både med 
hensyn til utformin og byggegrenser».  
 
 
 
 
 
 
 
 
De avslutter med at de valgte dette område å 
bosette seg da det i dag er grisgrendt og 
fredelig der. De er usikker på om de er 
villige til å fortsette å bo i området dersom 
det blir så stor fortetting som planlagt. 

Det er satt av et område til annen 
veiggunn for å gjøre svingen tryggere.  
Det er også gitt i bestemmelsene at alle 
fyllinger og skjæringer som oppstår i 
tilknytning til vei skal tilsåes og gis et 
tiltalende utseende. Det legges til 
bestemmelsene at siktforholdene må 
ivaretaes. 
 
 
 
Veiene er planlagt slik at de lager minst 
mulig fotavtrykk i naturen. En 
forlengelse av veien fra småbåthavna vil 
føre til et mye større inngrep. Deler av 
den planlagte veien er allerde 
opparbeidet i dag og det vil være naturlig 
å legge den der. 
 
Ved at husenes plassering og utforming 
tas i forbindelse med utbyggingen er det 
lettere å se på de konkrete tiltakene og 
vurdere dem i forhold til situasjonen på 
det tidspunktet. Behandlingen av 
byggesaken vil se på det konkrete tiltaket 
og vil ivareta de rettighetene man som 
nabo har. 
 
 
 
Dette betyr at det ikke legges krav til 
eksistrende bygg om at de skal endres i 
henhold til plan. Men at fremtidige bygg 
på eiendommen må utføres etter 
reguleringsplanens bestemmelser.  
 
 
 
 
 
 
Utbyggingen er i henhold til 
kommuneplanen og det betyr at dersom 
de er i mot hele utbyggingen i området 
burde dette vært varslet ved 
kommuneplanarbeidet.  
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Oddvar Espnes Mener det er en såpass stor fortetting at det 

vil endre hele grenda og gjør at mange 
allerede vurderer å flytte derifra. 
Er redd for at det blir reine utleiebygg med 
stor utskiftning. 

Det er en nasjonal strategi å satse på 
fortetting i byer og tettsteder. Dette gir en 
mer bærekraftig utbygging og bidrar til 
en mindre belastning på både det lokale 
og globale miljøet. Valen ble under 
arbeidet med kommuneplanen avsatt til 
dette formålet og det blir nå fulgt opp 
gjennom denne reguleringsplanen. For at 
område skal virke mindre tettbebygd er 
det lagt inn et stort grøntområde i midten 
i tillegg til flere friområder i resten av 
planen. Allmennhetens interesser blir 
også sikret langs sjøen.   
 

 
På grunn av flere merknader og innspill fra grendalag og private tilrår administrasjonen at det før endelig vedtak 
av planen, avholdes et møte mellom tiltakshaver, grendalag, naboer med merknader og kommunen for nærmere 
avklaring av planen. 
Dette skulle egentlig blitt holdt tidligere, men for å løse opp i eventuelle konflikter som unødig kan forsinke 
videre planprosess.  
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  14/322    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.02.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 27.02.14 godkjennes som fremlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 27.02.14 
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Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  14/257    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
REFERATSAK  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatet tas til orientering. 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra Helse Midt-Norge 
Vedtak fra formannskapet sak 48/14  
 
Saksopplysninger:   
 
Saken gjelder endring i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene. 
Saken er fremmet direkte fra hovedutvalget til formannskapet da fristen for å fremme forslag 
gikk ut 01.03.14. Det er imidlertid avtalt at vi kan levere våre forslag dersom de ble mottatt 
snarest mulig.  
Formannskapet fattet vedtak om forslag på representanter i sitt møte den 04.03.14 i sak 48/14 
og disse er meddelt Helse Midt-Norge. 
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KVALITETSLØFT FRØYA - FOKUSOMRÅDER OG POLITISKE MÅL   
 
INSTITUSJON, HJEMMEBASERTE TJENESTER OG BARNE- OG 
FAMILIETJENESTEN 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret godkjenner følgende fokusområder innenfor tjenesteområdene institusjon, 
hjemmebaserte tjenester og barne- og familietjenesten: 
 
Tjenesteområder: Fokusområde 1 Fokusområde 2 Fokusområde 3 
Institusjon  Heltidskultur Livsgledesykehjem Internkontroll- 

kvalitetssikring 
Hjemmebaserte tjeneste Heltidskultur Habilitering- 

rehabilitering 
Internkontroll- 
kvalitetssikring 

Barne- og 
familietjenesten 
 

Ledelse Kompetanseheving Internkontroll- 
kvalitetssikring 

 
Kommunestyret vedtar følgende politiske mål for valgte fokusområder:  
 

Institusjon 
 

Fokusområde 1: Heltidskultur 

 
Politisk mål for 
fokusområdet 
heltidskultur: 

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker 
gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt 
etablerer en heltidskultur 

 
 

 
Fokusområde 2: Livsgledesykehjem 
 

Politisk mål for 
fokusområdet 
livsgledesykehjem: 

 
Frøya sykehjem skal bli sertifisert som et livsgledesykehjem 
 
 
 

 Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 



 
Politisk mål for 
fokusområdet 
IK/kval.sikring: 
 

Gjennom sertifiseringsordningen må virksomheten dokumentere 
hvordan livsgledekriteriene ivaretas. Sertifiseringen skal inngå som 
en del av virksomhetens internkontroll og kvalitetssystem 

Politisk mål for 
fokusområdet  
IK/kval.sikring: 
 

Virksomheten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering. 
Virksomheten gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et 
mål om å redusere antall avvik.  

  

 
Hjemmebaserte 
Tjenester 

 
Fokusområde 1: Heltidskultur 

Politisk mål for 
fokusområdet 
heltidskultur: 

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker 
gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt 
etablerer en heltidskultur 

  
Fokusområde 2: Habilitering/rehabilitering 
 

Politisk mål for 
fokusområdet  
hab/rehab: 

Gjennom prosjektet hverdagsrehabilitering, lage en plan for hvordan 
kommunen skal innføre arbeidsmetoden på permanent basis 

  
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 
 

Politisk mål for 
fokusområdet 
IK/kval.sikring 

Virksomheten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering. 
Virksomheten gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et 
mål om å redusere antall avvik 

  

Barne- og 
familie 
Tjenesten 

 
 
Fokusområde 1: Ledelse 

 
Politisk mål for 
fokusområdet 
ledelse: 

 
Virksomheten skal ha fokus på intern ledelse. Målet skal være å få i 
gang prosesser i teamet, for å løse/ kvalitetssikre oppgavene de står 
ovenfor. 
 

  
Fokusområde 2: Kompetanseheving 
 

  
Politisk mål for 
fokusområdet  
kvalitetsheving : 

 
Personalet gjennomgår kompetanseheving innenfor området 
barnesamtaler 
 

  
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring  



 
 
Politisk mål for  
fokusområdet 
IK/kval.sikring: 

 
Virksomheten skal ha en godkjent internkontroll 
 

  
 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen   
 

Saksopplysninger:                                                                                    
 
Om Kvalitetsløft Frøya 

Kvalitetsløft Frøya er et årlig rullerende program for utvikling og kvalitetssikring av 
brukerrelaterte tjenester i kommune-Norge. 

Programideen er kort fortalt å konsentrere forbedringsarbeidet mot vesentlige innsatsfaktorer 
– fokusområder - innenfor virksomhetenes/enhetenes kjerneområder, kombinert med en 
gjennomgående refleksjon knyttet til planlegging, status og oppfølging 

Forbedringsarbeidet følger to årshjul med felles utgangspunkt og berøringspunkter underveis.  
Årshjulene håndterer både politiske og administrative målsettinger, og 
virkosmhetenes/enhetenes egenvurderinger knyttet til engen praksis med utgangspunkt i 
såkalte vurderingsområder.  

Programmet er utviklet og testet av ansatte i opplæringssektoren i Frøya kommune i perioden 
2011-2013, og digitalisert av Kvalitetslosen AS. 

Det digitaliserte programmet er nå i aktiv bruk i oppvekstsektoren, og med jevnlige innspill 
til ytterligere forbedringer. Kvalitetslosen AS har som intensjon om å presentere systemet for 
kommune-Norge til høsten. 

Politisk forankring og involvering 

• Kommunestyret sa 13.09.11 ja til programide og ga således klarsignal for 
programutvikling i oppvekstsektoren. 

• Kommunestyret sa 17.04.12 at utviklings- og kvalitetssikringssystemet Kvalitetsløft 
Frøya skulle søkes tatt i bruk i samtlige brukerrelaterte sektorer i kommunen. 

• Kommunestyret godkjente 21.03.13 avtale med Kvalitetslosen AS om digitalisering av 
programmet med tilhørende rettighetsoverføring av systemet. 



• Kommunestyret har i utviklingsfasen - gjennom programrelaterte temadebatter for 
oppvekstsektoren - gitt konkrete styringssignaler knyttet til fokusområder for innsats med 
tilhørende politiske målsettinger. 

• Hovedutvalget for drift har vært involvert underveis både hva gjelder informasjon om 
utvikling av programmet, og bruken av dette i praktisk utviklings- og 
kvalitetssikringsarbeid i oppvekstsektoren. 
 

Innfasingsstatus 

• Oppvekstsektoren har som nevnt vært involvert i utvikling av programmet fra start i 
2011. Etter to års testing ved bruk av papirversjon av programmet, har skolene og 
barnehagene nå tatt i bruk den digitaliserte utgaven av systemet. Det er lagt opp til 
systemforbedringer gjennom aktiv utprøving i 2014. Opplæringssektoren vil således 
fremdeles ha en sentral rolle i systemutviklingen. 

• Helse og velferdssektoren vil etter planen fases inn i systemet i løpet av våren 2014 med 
intensjon om å følge systemets årshjul fra høsten av. 

• Når det gjelder kultursektoren er innfasingsarbeid lagt i bero inntil videre i påvente av 
organisasjonsendringer og ny virksomhetsleder er på plass. 

• Teknisk sektor har ikke vært involvert så langt. 
 

Fra sektorer til tjenesteområder 

Med bakgrunn i at programmet skal være meningsfylt for alle ansatte når det gjelder 
utvikling og kvalitetssikring av tjenestetilbudet, må systemet tilpasses de ulike daglige 
utfordringene, for eksempel i forhold til håndtering av lovverk. Systemet er som konsekvens 
endret noe for å komme tettere på de aktuelle arbeidsmiljøene.  

Dette innebærer at sektorbegrepet nå er blitt erstattet med begrepet tjenesteområder(r) der ett 
tjenesteområde kan bestå av flere enheter med i utgangspunktet felles utfordringer.  I 
oppvekstsektoren er skolene er slikt område, og tilsvarende barnehagene.  

Tjenesteprodusentene (enhetene) i et tjenesteområde skal ha felles fokus for utvikling og 
kvalitetssikring, såkalte fokusområder (fig.1). Politiske målsettinger knyttes opp mot 
fokusområdene. Det samme gjelder også områder for statusvurdering av 
virksomheten/enhetens kvalitative ståsted («helsetilstand»), de såkalte vurderingsområdene 
(fig.2) 

I oppvekstsektoren har skolene og barnehagene – som ulike tjenesteområder- valgt de samme 
fokusområdene, mens vurderingsområder og politiske målsettinger innrettes mot skole og 
barnehage særskilt. 

Tjenesteområder i Helse-og velferdssektoren 

I Helse- og velferdssektoren vil det i systemsammenheng bli testet ut en organisering med 5 
ulike tjenesteområder basert på noenlunde sammenfallende utfordringer, slik:  



Helsestasjon, Legetjenesten, Barne- og familietjenesten, Institusjon og Hjemmebaserte 
tjenester. 

Tjenesteområdene vil kunne ha ulike fokusområder for utvikling- og kvalitetssikring, mens 
enheter innenfor hvert av tjenesteområdene skal ha felles fokusområder. 

Kort systemoversikt 

En kortfattet systemoversikt 
kan illustreres som i figurene 1-
4 nedenfor. 

Innenfor et tjenesteområde, har 
systemet har 3 fokusområder, 
hvorav området for 
kvalitetssikring/internkontroll 
gjelder for alle tjenesteområder. 
Fokusområde 1 og 2 handler 
om utvikling og velges for hvert 
tjenesteområde for ett år om 
gangen (fig.1) 

De to valgte fokusområdene skal godkjennes politisk som områder for spesiell satsning og 
oppmerksomhet. 
Kommunestyret forventes også å fastsette inntil 9 politiske målsettinger for de tre 
fokusområdene til sammen (innenfor hvert av tjenesteområdene). Målene kan fremkomme 
gjennom temadebatt knyttet til rådmannens tilstandsrapport og/eller tidligere politiske 

føringer.  

Det vil være naturlig at 
rådmannen kommer med 
forslag til mål. 

Fig.2 

For hvert av de to 
fokusområdene for utvikling, 
velger et tjenesteområde 
(gjerne etter forslag fra 
rådmannen) inntil 6 
vurderingsområder som 
knyttes opp mot de politisk 
bestemte fokusområdene. 
Vurderingsområdene skal til 

sammen danne grunnlag for å kunne vurdere og reflektere over enhetens kvalitative ståsted  
(«helsetilstand») sett opp mot prioriterte områder for innsats (fokusområder).  

Fig 1 



Alle ansatte forutsettes å delta i denne vurderingsprosessen. Resultatet skal gi rådmannen 
grunnlag for den såkalte styringsdialogen.  Styringsdialogen er rådmannens møte på 
arbeidsplassen med ledelse og ansatte. 

Fig.3 

Når det gjelder fokusområdet 
for 
kvalitetssikring/internkontrol
l, er det angitt 5 obligatoriske 
vurderingsområder knyttet til 
medarbeiderundersøkelse, 
sykefravær, støtteapparatet, 
brukerevurdering og 
økonomistyring. 

De øvrige 6 områdene er 
«ledige», og her bør flere 
knyttes opp mot lovverket, 
kanskje som et resultat av 
tilsynsbesøk og lignende. 

 

Fig 4 

Skissen til venstre viser 
systemets årshjul.  Prosedyren 
kommenteres i tabell nedenfor. 
Alle drøftinger og vurderinger 
knyttet til mål og analyser 
(status) foregår i form av 
refleksjoner fra dem det 
gjelder. Resultatet legges inn i 
det digitaliserte systemet.  

Helse – og velferdssektoren  - 
systeminnfasing 

Rådmannen tar sikte på at 
Helse-velferdssektoren skal  

være innfaset i den digitale utgaven av Kvalitetsløft Frøya i løpet av våren. Dette innebærer 
framdriftsplan som vist i tabell nedenfor, Årshjulets normale rutiner er vist i 2 kolonne fra 
venstre. 



Tab. 1 

Årshjulselementer Årshjulet  Helse-
velferd 

Kommentarer 

Fokusområder Nov-des mars Fastsettes av kommunestyret etter drøftinger 
i enhetene / innstilling fra rådmannen 

Politiske mål Nov-des Mars- 
april 

Fastsettes av kommunestyret, gjerne etter 
innstilling fra rådmannen 

Utviklingssamling Jan April- 
mai 

Rådmannen i møte med relevante ledere 
skal: 
• Tolke og fordele politiske mål 
• Sette målindikatorer 
• Fastsette vurderingsområder for 

ståstedsanalysen (enhetsanalysen) 
Utviklingsplan Feb Mai Virksomhetsleder/enhetsleder utarbeider: 

• Tiltak til de politiske målene 
• Lokale (administrative) mål med 

indikatorer og tiltak 
Politisk involvering April Juni Hovedutvalg får statusoversikt 
Utviklingssamtale April (utgår i 

systemet 
2014) 

Rådmannens samtale om arbeidet med den 
enkelte involverte leder. Kan også omfatte 
medarbeidersamtale. 

Enhetsanalyse 1 Juni Juni Analyse av virksomhetens/enhetens ståsted 
(«helsetilstand») hva gjelder de to 
fokusområdene for utvikling. Her deltar alle 
ansatte. 

Enhetsanalyse 2 og 3 Sept Sept Analyse av virksomhetens/enhetens ståsted 
(«helsetilstand») hva gjelder fokusområdet 
for kvalitetssikring, og status for arbeidet 
med mål (politiske og administrative).Her 
deltar alle ansatte. 

Styringsdialog Okt Okt Rådmannen eller representant for rådmannen 
drøfter resultatet av analysene med ledere og 
ansatte på arbeidsplassen. 

Tilstandsrapport Okt Okt Rådmannen utarbeider tilstandsrapport både 
for hele tjenesteområdet og for den enkelte 
virksomhet/enhet. 

Måldebatt Nov-des Nov-des Politisk drøfting av tilstandsrapporten i 
utvalg og kommunestyret. Fokusområdene 
vurderes og dette settes mål for kommende 
år. 

 

 

Fokusområder for 2014 (Helse- og velferdssektoren) 

Tabellen nedenfor viser både forslag til tjenesteområder med tilhørende enheter, og 
rådmannens forslag til fokusområder for 2014, utviklet i samarbeid virksomhetsledere og 



ledelsen innenfor tjenesteområdene. Kommunestyret forutsettes i denne sammenheng å 
godkjenne forslaget til fokusområder (skrevet med kursiv). 

Tab 2. 

Helse- og velferdssektoren 
Tjeneste-
områder -> 

Helsestasjon Lege-
tjenesten 

Barne-og 
familie-
tjenesten 

Institusjon Hjemme-
baserte 
tjenester 

Enheter -> Helse-
stasjonene 
Jordmor-
tjenesten 
Skolehelse-
tjenesten 
Veiledere 
Åpen 
barnehage 

Legevakt 
Tilsynslege 

Barn i hjem 
Barn 
utenfor 
hjem 

Korttid 
Somatisk 
Miljø-
avdeling 
Kjøkken 

Psykisk helse 
Tjenester 
funk.hem. 
Hjemme-
sykepleie 
Hjemme-
hjelp 
Omsorgs-
bolig 
Dagsenter 

Fokusområde 1 
 

Ikke bestemt Ikke 
bestemt 

Ledelse Heltidskultur Heltidskultur 

Fokusområde 2 Ikke bestemt Ikke 
bestemt 

Kompetanse 
heving 

Livsglede-
sykehjem 

Habilitiering- 
rehabilitering 

Fokusområde 3  Kvalitetssikring/Internkontroll 
 

Politiske mål for 2014 

Systemet forutsetter at det fastsettes til sammen inntil 9 politiske mål tilordnet de tre 
fokusområdene innenfor hvert av tjenesteområdene.  Det bør (ikke må) være minst ett 
politisk mål innen hvert fokusområde, altså 3 i alt innenfor hvert av de 5 tjenesteområdene. 
Målene vedtas av kommunestyret gjennom for eksempel temadebatt, og/eller etter innstilling 
fra rådmannen. For 2015 vil tilstandsanalysen gi pekepinn mot relevante målsettinger. For 
inneværende år finnes ikke slikt systemrelatert bakgrunnsmateriale. 

Systemet kan anskueliggjøres i en matrise, slik: 

 

 

 

 

Tab.3 

Helse- og velferdssektoren 
Tjeneste- Helsestasjon Lege- Barne-og Institusjon Hjemme-



områder -> tjenesten familie-
tjenesten 

baserte 
tjenester 

Fokusområde 1 
Min. pol. mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Fokusområde 2 
Min.pol. mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Fokusområde 3  
Min. pol. mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Bør være 
minst 1 mål 

Max politiske 
mål totalt 

9 9 9 9 9 

 

Det vil bli lagt fram forslag til fokusområder og politiske mål for tjenesteområdene 
helsestasjonen og legekontoret til kommunestyret i april mnd 2014. 

Vurdering: 

Rådmannen legger frem følgende forslag til fokusområder for kommunestyret til 
godkjenning. Dette innenfor tjenesteområdene institusjon, hjemmebaserte tjenester og barne- 
og familietjenesten: 

Tjenesteområder: Fokusområde 1 Fokusområde 2 Fokusområde 3 
Institusjon  Heltidskultur Livsgledesykehjem Internkontroll- 

kvalitetssikring 
Hjemmebaserte tjeneste Heltidskultur Habilitering- 

rehabilitering 
Internkontroll- 
kvalitetssikring 

Barne- og 
familietjenesten 
 

Ledelse Kompetanseheving Internkontroll- 
kvalitetssikring 

 

Fokusområder for helsestasjonstjenesten og legetjenesten legges frem i april mnd. 

 

Rådmannen foreslår følgende politiske mål for valgte fokusområder. Rådmannen ønsker 
gjerne at kommunestyret supplerer antall mål, slik at max antall blir 9.  

 

 

 

 

Institusjon 
 

Fokusområde 1: Heltidskultur 

 Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker 



Politisk mål for 
fokusområdet 
heltidskultur: 

gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt 
etablerer en heltidskultur 

 
 

 
Fokusområde 2: Livsgledesykehjem 
 

Politisk mål for 
fokusområdet 
livsgledesykehjem: 

Frøya sykehjem skal bli sertifisert som et livsgledesykehjem 
 

 Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 
 

Politisk mål for 
fokusområdet 
IK/kval.sikring: 
 

Gjennom sertifiseringsordningen må virksomheten dokumentere 
hvordan livsgledekriteriene ivaretas. Sertifiseringen skal inngå som 
en del av virksomhetens internkontroll og kvalitetssystem 

Politisk mål for 
fokusområdet  
IK/kval.sikring: 
 

Virksomheten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering. 
Virksomheten gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et 
mål om å redusere antall avvik.  

  

 
Hjemmebaserte 
Tjenester 

 
Fokusområde 1: Heltidskultur 

Politisk mål for 
fokusområdet 
heltidskultur: 

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker 
gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt 
etablerer en heltidskultur 

  
Fokusområde 2: Habilitering/rehabilitering 
 

Politisk mål for 
fokusområdet  
hab/rehab: 

Gjennom prosjektet hverdagsrehabilitering, lage en plan for hvordan 
kommunen skal innføre arbeidsmetoden på permanent basis 

  
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring 
 

Politisk mål for 
fokusområdet 
IK/kval.sikring 

Virksomheten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering. 
Virksomheten gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et 
mål om å redusere antall avvik 

  

 
 
 
Barne- og 
familie 
Tjenesten 

 
 
 
 
 
Fokusområde 1: Ledelse 



 
Politisk mål for 
fokusområdet 
ledelse: 

 
Virksomheten skal ha fokus på intern ledelse. Målet skal være å få i 
gang prosesser i teamet, for å løse/ kvalitetssikre oppgavene de står 
ovenfor. 
 
 

  
Fokusområde 2: Kompetanseheving 
 

  
Politisk mål for 
fokusområdet  
kvalitetsheving : 

 
Personalet gjennomgår kompetanseheving innenfor området 
barnesamtaler 
 

  
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring  
 

 
Politisk mål for  
fokusområdet 
IK/kval.sikring: 

 
Virksomheten skal ha en godkjent internkontroll 
 

  
 

Politiske mål/ fokusområder for helsestasjon og legetjeneste blir lagt frem i april mnd. 

 

Les mer om fokusområdene på: 

 www.livsgledeforeldre.no 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/K
unnskapsstatus_heltid-deltid.pdf 

http://www.ergoterapeutene.org/Ergoterapeutene/om-ergoterapi/Ergoterapeuters-
kompetanse/Hverdagsrehabilitering 

 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv:  060 &85  
Arkivsaksnr.:  12/621    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
OPPTAK AV NYE KOMMUNER I IKA- TRØNDELAG  
OPPTAK AV VERRAN KOMMUNE I IKA- GODKJENNING AV 
SELSKAPSAVTALEN 
 
 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune godkjenner opptak av Verran kommune i IKA Trøndelag. 
Frøya kommune godkjenner den nye selskapsavtalen med Verran kommune som ny deltaker 
 
Vedlegg: 
Brev fra IKA Trøndelag datert 12.08.13 
Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
Frøya kommune har avtale med IKA Trøndelag om arkivtjeneste. 
Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er interkommunal virksomhet som er opprettet med 
hjemmel i Lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunene, 
kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag, interkommunale selskap og foretak kan være deltakere 
i selskapet. Selskapets firma er IKA Trøndelag Iks. 
 
På styremøte 27.februar 2013 vedtok styret i IKA Trøndelag (IKA) følgende: 
”styret godkjenner at Verran kommune blir medeier fra 1.januar 2014. Settes opp som sak på 
representantskapsmøte 30. april.” 
 
IKA Trøndelag er et Iks, Frøya kommunestyre må vedta om de godkjenner opptak av nye 
kommuner. 
 
Vurdering:  
Selskapsavtalen som følger vedlagt er oppdatert i tråd med styrets vedtak. Eierandelen som 
fremkommer er et resultat av det årlige driftstilskuddet til IKA. For dagens eiere vil 
utvidelsen med nye eiere bety at eierandelen i selskapet vil minske noe. Utvidelsen vil ikke 
ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet eller eiernes stemme i 
representantskapet, jfr. Selskapsavtalens § 9, siste ledd. 
 
Det er ingen andre endringer i selskapsavtalen. 



 
Rådmannens innstilling: 
 
Frøya kommune godkjenner opptak av Verran kommune i IKA Trøndelag, og godkjenner 
den nye selskapsavtalen.  
 
 
 
 
 































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Svanhild Mosebakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/151    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK  
 
 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune skal utrede mulighetene for en bredt anlagt og enhetlig idrettspark på 
Sistranda i Frøya kommune,  
Prosjektering skjer i 2014 og utbygging i perioden 2015-2016. 
 
Idrettsparken skal omfatte allerede etablerte anlegg/arenaer som 

• Frøyahallen 
• Svømmehallen 
• Sistranda idrettsplass (Golan) 

Videre mulig utnyttelse av 
• Sistranda Sanitetshus eller den tomten, om bygget blir sanert 
• Frøya videregående skole (gymsal eventuelt tilstøtende areal) 

 
Når det gjelder Golan, så skal det her vurderes om den skal 

• rendyrkes som fotball- og skoleidrettsanlegg m/kunstgress 
• endring til 7’er-bane m/kunstgress + 7’er-hall 
• 11’er-hall 

 
I utredningen skal det også tas hensyn til allerede etablert treningsstudio (MaxTrim). 
 
I utredningen skal det også vurderes å legge til rette for forskjellige sjøsportsaktiviteter i 
tilknytning til det nye kultur- og kompetansesenteret. 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
14/151-2 SAKSPROTOKOLL: MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK  

 
14/151-1 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK  

 



14/151-3 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK  
 

 
Saksopplysninger:   
 
I sak 130/13 ”Budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram for 2014-2017” vedtok 
kommunestyret følgende. 
 
Med Idrettsrådets anleggsplan som utgangspunkt 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 ( MaxTrim 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  
 
Administrasjonen startet arbeidet tidlig i januar og avklarte tidlig at teknisk etat ikke hadde 
kapasitet til å gjennomføre utredningen. Etter samtaler med teknisk sjef kom vi fram til at 
avsatt beløp på kr. 250 000 ville dekke en utredning av begge prosjektene. Teknisk etat vil 
bistå med å legge oppdraget ut på Doffin for å få et best mulig grunnlag for innleiing av 
kompetanse på utredning av idrettsanlegg selv om beløpet ligger under absolutt grense for 
denne fremgangsmåten. 
 
Frøya Idrettsråd (FI) hadde møte 22.1.2014 der også teknisk sjef deltok. FI var enig i 
administrasjonens vurderinger og ønsket en samlet prosjektering av Golan og helhetlig 
idrettspark. Teknisk sjef ønsket en mest mulig konkret bestilling fra FI før oppdraget ble 
utlyst. FI nedsatte en mindre gruppe som leverte sin bestilling 4.2.2014. Bestillingen er 
oversendt teknisk etat som opplyser at utlysning vil bli foretatt i uke 9. 
 
En utlysning bør ligge ut minimum 14 dager med påfølgende utvelgelse av leverandør. 
Teknisk etat mener det bør være mulig å ha en prosjektbeskrivelse klar ultimo mai. 
Det vil da være mulig å legge utredning av begge prosjektene frem for politisk behandling i 
løpet av første halvår 2014. Fristen på utredningen vedrørende Golan var satt til 1.4.2014, 
denne blir vanskelig å overholde. Her kan det legges til at fristen for å søke om spillemidler 
for dette året ikke er før 15.1.2015. 
 
Det kan også legges til at begge disse prosjektene allerede ligger inne i ”Handlingsplan for 
fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-2017”, noe som 
er en forutsetning for tildeling av spillemidler.  
 



Spillemidler kan tidligst forventes i 2015, men fremlegger utbygger en søknad som 
godkjennes av fylkeskommunen kan eventuelle prosjekter igangsettes ved forskuttering av 
utbygger selv. Dette var for øvrig tilfelle ved Mausund svømmehall. 
 
Vurdering: 
 
Kommunestyrets bevilgning til prosjektering med sikte på å utvikle idrettsanlegg i sentrum er 
meget positivt mottatt av Frøya Idrettsråd og det store idrettsmiljøet i kommunen. I et 
folkehelseperspektiv er dette et viktig arbeid. 
 
Rådmannen mener Frøya Idrettsråd bør være sentral i denne utredning og foreslår at FI 
fungerer som arbeidsgruppe under utredningen av begge prosjektene, da komplettert med en 
representant for arbeidsinnvandrerne hentet fra idrettsmiljøet samt representant fra private 
aktører. Max Trim AS var for øvrig representert i utarbeidelse av bestilling til teknisk etat. 
 
Rådmannen foreslår følgende mandat for prosjektet:  
 
Frøya kommune skal utrede mulighetene for en bredt anlagt og enhetlig idrettspark på 
Sistranda i Frøya kommune,  
Prosjektering skjer i 2014 og utbygging i perioden 2015-2016. 
 
Idrettsparken skal omfatte allerede etablerte anlegg/arenaer som 

• Frøyahallen 
• Svømmehallen 
• Sistranda idrettsplass (Golan) 

Videre mulig utnyttelse av 
• Sistranda Sanitetshus eller den tomten, om bygget blir sanert 
• Frøya videregående skole (gymsal eventuelt tilstøtende areal) 

 
Når det gjelder Golan, så skal det her vurderes om den skal 

• rendyrkes som fotball- og skoleidrettsanlegg m/kunstgress 
• endring til 7’er-bane m/kunstgress + 7’er-hall 
• 11’er-hall 

 
I utredningen skal det også tas hensyn til allerede etablert treningsstudio (MaxTrim). 
 
I utredningen skal det også vurderes å legge til rette for forskjellige sjøsportsaktiviteter i 
tilknytning til det nye kultur- og kompetansesenteret. 
 
 
 
 
Vurdering:  
 
 
 
 
 



 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Martin Østtveit-Moe Arkiv:  242 &00  
Arkivsaksnr.:  14/144    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
NYE RETNINGSLINJER FOR FRØYAS KOMMUNALE NÆRINGSFOND   
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet vedtar nye retningslinjer for Frøya kommunes næringsfond. 
2. Satsningsområdene for det kommunale næringsfondet er: 

a. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 
b. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 
c. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 
d. Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til nye retningslinjer «Retningslinjer – Frøya kommunes næringsfond» 
2. Gjeldende retningslinjer: Kommunalt næringsfond – kriterier og satsningsområder, 

datert 26.04.2012 

 
 
Saksopplysninger:   
På formannskapsmøtet 03.12.2013 ble det bestemt at retningslinjene for næringsfondet skulle 
tas opp til ny vurdering når ny næringsrådgiver var på plass januar 2014. Den nye 
næringsrådgiveren har sammen med den tidligere næringsrådgiveren og daglig leder i 
Trøndersk Kystkompetanse (TKK) gått igjennom de gjeldene retningslinjene og sett på 
hvilke behov for endringer i retningslinjene Frøya kommune har. Forslaget til nye 
retningslinjer er basert på en bearbeiding av et forslag fra TKK. Både dagens retningslinjer 
og forslaget til nye retningslinjer er vedlagt.  

 
 
Vurdering:  
Disse retningslinjene har administrasjonen en to-delt tilnærming til. Det er en del som går på 
satsningsområder for det kommunale næringsfondet, mens resten av retningslinjene i 



hovedsak går på vilkårene for tildeling og rammen rundt selve prosessen. Forslaget til nye 
retningslinjer har i stor grad blitt påvirket av erfaringer fra de siste årene og hvilke 
utfordringer og behov for presiseringer som har vært. 

Når det gjelder satsningsområder er det ønskelig med en diskusjon på dette i formannskapet. 
I de nye retningslinjene er de 4 satsningsområdene som har vært tidligere for fondet 
videreført: «nyskapende prosjekter med vekstpotensialer», «prosjekter som berører tiltak i 
den strategiske næringsplanen», «tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser» og «tiltak 
som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser». Det trengs en debatt rundt 
dette for å avklare om det er andre viktige satsningsområder som burde være med, for 
eksempel et punkt om en satsning på sentrumsutvikling. Rådmannen har inntrykk av at 
sentrumsutvikling kan bli et viktig område for næringsutvikling på Frøya fremover. Da kan 
det være en ressurs for arbeid med sentrumsutvikling å ha et punkt om dette i retningslinjene. 

Det kan også være aktuelt å kutte ut et av satsningsområdene, for eksempel «prosjekter som 
berører tiltak i den strategiske næringsplanen.» Dette punktet er veldig bredt og spørsmålet er 
om det favner om for mye? En strategisk næringsplan ser på næringsutvikling i et stort og 
strategisk perspektiv. Hvis næringsfondets satsningsområder er for store er det en fare for at 
effekten av å ha satsningsområder vannes ut. Det kan bety at midlene brukes opp uten at det 
har kommet en tydelig effekt ut av de andre satsningsområdene. Det er også risiko for at 
fondets midler brukes opp, og at gode søknader som for eksempel har potensiale til å skape 
varige lokale arbeidsplasser får avslag på bakgrunn av at fondet ikke har midler.  

Resten av retningslinjene består i hovedsak av vilkår for å få støtte fra fondet og noen 
praktiske føringer. Mange av de gjeldene retningslinjene for fondet har blitt videreført. Her 
forklares noen punkter som er endret eller som har blitt lagt til. Under § 4 Støttevilkår er de 5 
første punktene å anse som standardvilkår for å si noe om hvor mye som kan innvilges. 
Næringsfondet har for eksempel gitt støtte til en enkeltsak med over 800 000 kroner. Med 
tanke på at næringsfondet i 2013 fikk tildelt 770 000 kroner blir det vanskelig over tid å 
fordele fondsmidlene hvis støttebeløpene er så store. Da blir det få tiltak som støttes hvert år. 
Disse støttevilkårene tydeliggjør mulighetene hos søker og gir tydelige føring for hvordan 
saksbehandler kan vurdere hvert enkelt tilfelle. Disse standardene har sammenheng med § 4-
6, om at fondet bør anses som en motiverende og utløsende faktor for gjennomføring av 
tiltak. Det er også tatt med et punkt om lett omsettelige varer for å understreke at kommunen 
må være varsom når det gjøres vurdering av hva som bør støttes.  

I § 4-8, er det gjort en ordendring fra må til bør. Denne endringen skyldes en søknad fra 
froya.no angående Frøyaportalen i 2013. Hvor retningslinjene tilsa avslag på grunn av at 
bedriften er registrert i Trondheim, selv om prosjektet kun hadde Frøyas interesser som 
motivasjon. Rådmannen mener det er viktig med litt handlingsrom under dette punktet, slik 
at gode søknader som har positiv betydning for næringslivsutvikling på Frøya ikke får avslag 
på bakgrunn av formaliteter. 



Noen punkter slik som §§ 4-7, 4-8 og 5-2, er ment som tiltak for å spare tid og gi mer 
effektiv saksbehandling. Det siste punktet under § 4, 4-11, ønsker rådmannen en politisk 
diskusjon rundt. Det er viktig å presisere at tilsagn kan bortfalle dersom planene som er 
grunnlaget for et vedtak om støtte blir endret fordi det kan bety at Frøya kommune gir støtte 
til et prosjekt de opprinnelig ikke ville ha gitt støtte til. Det er ønskelig med debatt rundt 
ordet forhåndssamtykke. Hva legger formannskapet i et forhåndssamtykke? Det er viktig 
med en avklaring av dette slik at det er en standard for hvordan saksbehandler håndterer 
søknader som blir endret. 

Under § 6 er det to nye punkter som er viktig å nevne. § 6-2 er lagt til for å gjøre det mulig å 
forskuddsutbetale deler av tilsagn hvis det er avgjørende for en utløsning av prosjektet. § 6-5 
åpner for at Frøya kommune ved en senere anledning har mulighet til å gjøre undersøkelser 
på betydningen av støtte fra næringsfondet.  

Rådmannens mener at de nye retningslinjene tydeliggjør hva som kan støttes av 
næringsfondet og at rammeverket for saksgangen blir forbedret med de nye retningslinjene. 
Rådmannen innstiller på at de nye retningslinjene vedtas under forutsetning at formannskapet 
har diskutert næringsfondets satsningsområder og kommet med en presisering på hvordan de 
forventer at kommunen «forhåndssamtykker» under § 4-11. 

 
 
 
 
 







Frøya kommunes næringsfond 

Frøya kommune har et kommunalt næringsfond med formål å gi støtte til næringstiltak. Hvert 
år får Frøya kommune tilsagn om regionale utviklingsmidler som går øremerket til det 
kommunale næringsfondet. Søknader behandles fortløpende så lenge det er midler 
tilgjengelig.  
 
Fondet skal benyttes for å fremme næringsutvikling og har satsingsområder vedtatt i 
formannskap/ kommunestyre. 
 

� Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 
� Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 
� Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 
� Tiltak som berører ungdoms., innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 
 

Søknadene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene. Søknad til fondet må 
minimum inneholde presentasjon av forretningsidé, finansieringsplan og budsjett.  

Søknad sendes til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda eller til 
postmottak@froya.kommune.no. 



 

Retningslinjer for Frøyas kommunale næringsfond 
 
§ 1 Vedtektene omfatter  
 
Kommunalt næringsfond tildelt av Sør Trøndelag Fylkeskommune til Frøya kommune. Ytre 
rammer for næringsfondet er standardvedtektene fra Det Kongelige Kommunal – og 
regionaldepartement (KRD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av 
Frøya kommune. 
 
§ 2 Formål  
 
Fondet skal benyttes til tiltak med det formål å fremme lokal næringsutvikling.  Fondsmidlene 
skal prioriteres til tiltak som er i tråd med satsningsområder og tildelingsbrevet. 
 
§ 3 Støtteformer  
 
Støtte gis som tilskudd. Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet 
(jfr. Kommunelovens §51). Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer 
eller andeler i privat næringsvirksomhet.  
 
§ 4 Støttevilkår  
 

1. Samlet støtte skal ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. 
2. Det kan gis inntil 35 % støtte til såkalte harde investeringer, for eksempel maskiner og 

inventar. 
3. Det kan gis inntil 50 % støtte til såkalte myke investeringer, for eksempel innkjøp av 

ekstern ekspertise, konsulenter og egeninnsats. 
4. Det skal vises forsiktighet med å gi støtte til innkjøp av til lett omsettelige 

investeringer, som for eksempel biler og datautstyr, og må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle. 

5. Det anbefalte totale tilskuddsbeløpet bør ikke overstige 200.000 kroner. 
6. Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke 

dersom de er påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende 
faktor for gjennomføring av tiltak. Frøya kommune kan sette vilkår for tilskuddet. 

7. Søknader kan avslås administrativt der søknader åpenbart ikke oppfyller kriteriene for 
fondet. 

8. Søker bør være bosatt i Frøya kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør 
være registrert i kommunen. 

9. Det gis ikke tilskudd til drift. Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære 
oppgaver innenfor næringsutviklingsarbeid. 

10. Ved tilsagn om midler må mottaker akseptere tilbud innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke 
er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort. 

11. Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som er grunnlaget for vedtak om støtte 
blir endret uten forhåndssamtykke fra kommunen. 

 



 

§5 Forvaltning av fondet  
 

1. Formannskapet forvalter fondet. Saksbehandler behandler søknader og innstiller til 
formannskapet med vurdering og anbefaling. 

2. Søknader med tilskuddsbeløp som understiger 40.000 kroner kan behandles og vedtas 
administrativt. Det påligger saksbehandler å informere formannskapet om dette. 

 
§ 6 Utbetaling og rapportering  
 

1. Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 
tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 
tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt. 

2. 50 % av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt, men det 
må omsøkes i hvert enkelt tilfelle. Resterende utbetales når sluttrapport og attestert 
regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget. 

3. Det kan gjøres unntak fra disse reglene med egne vedtak i den enkelte sak. 
4. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 

kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 
tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold. 

5. Støttemottaker forplikter seg til å rapportere om effekten av støtten fra næringsfondet 
hvis Frøya kommune etterspør informasjon ved en senere anledning. 

 
§ 7 Godkjenning av vedtekter  
 

Vedtekter for kommunalt næringsfond kan endres etter vedtak i Formannskapet.  
 

 

Vedtatt i Formannskapet – Frøya kommune – dato xx.xx.xxxx 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/1078    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
UT OG HJEM FOR EN 100-LAPP  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

1. «Ut og hjem for en 100-lapp» innføres med en kostnadsramme på kr. 70.000 per år. 
Dette tas fra fondsmidler – reserverte tillegsbevilgninger konto 14901.. i inneværende 
år. 

2. Retningslinjene for «Ut og hjem for en 100-lapp» vedtas som framstilt i saken. 
3. Ordningen skal evalueres etter første driftsår og evalueringen legges fram politisk i 

løpet av vårhalvåret 2015. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Saken «ut og hjem for en 100-lapp» ble tidligere behandlet og vedtatt politisk i oktober 2013. 
I budsjett for 2014 ble det ved en feiltagelse ikke avsatt midler til dette tiltaket. Saken 
fremmes derfor på nytt. 
 
Etter ønske fra Eldrerådet har det vært satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere behovet for 
og ønske om økonomisk støtte fra Frøya kommune til arrangementer i regi av den kulturelle 
spaserstokken (DKSS). Andre arrangementer som det også er ønskelig skal falle inn under 
denne ordningen er Eldres dag, EKM, åpning av kultur og kompetansesenter, kirkelige 
aktiviteter og andre konserter, aktiviteter i samarbeid med videregående skole, grendalag, 
fredagskafe etc. 
Eldrerådet mener det er behov for en slik støtteordning på Frøya, med store avstander og få 
skyssmuligheter. Samtidig kan dette være et forebyggende tiltak for de eldre som bor alene, 
og hvor sosialt samvær med andre mennesker har stor betydning. 
Begreper. 
 
Trygt hjem for en 50-lapp er en ordning som gjelder ungdom mellom 15 og 22 år. 
Ordningen skal sørge for at ungdom kommer trygt hjem fra fest i helgene, og gjelder kun 
fredag og lørdag kveld/natt. 
 
Ut og hjem for en 100-lapp er en ordning lokalt på Frøya. Dette gjelder for eldre i 
forbindelse med kulturarrangementer i regi «Den kulturelle spaserstokken» (DKSS) 



samt arrangementer som er skissert ovenfor. Her er det mulig for eldre å bestille skyss både 
ut og hjem fra arrangementer, og det betales en egenandel på kr.50,- for tur og kr.50,- for 
retur. 
 
Den kulturelle spaserstokken(DKSS) 
Frøya kommune har i de siste årene fått tildelt midler fra kulturdepartementet til 
kulturarrangementer. Tilskuddet har vært varierende, alt etter tiltak det har vært søkt på. 
I 2013 var tilskuddet på kr. 30.000,- 
For at alle eldre skal kunne delta på slike arrangementer kan deler av midlene brukes til 
skyss. 
Staten har fastsatt følgende mål for Den kulturelle spaserstokken; 
• Å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet for de eldre. 
• Å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at 
det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og 
uttrykk. 
• Å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i 
dagliglivet. 
Midlene fra kulturdepartementet er øremerket arrangementer i regi av DKSS, men 
kommunen kan vedta en utvidet skyssordning fra lokalt bevilgede midler. 
Frøya kommune har tidligere ikke bevilget lokale midler til DKSS. 
Nabokommunen Hitra beregner skyssutgifter til sine lokale arrangementer til kr 7000,- pr. 
arrangement. 
Det vil være opp til kommunen å bestemme hvordan midlene skal brukes og evt hvilke 
tildelingskriterier som skal gjelde. Til dette trengs det retningslinjer som administrasjonen 
kan følge. 
Prinsipper som må avklares: 
• Hvem skal en utvidet skyssordning gjelde for? 
• Hvilke arrangementer skal dette gjelde for? 
• Administrering av ordningen som søknadsprosedyre, hvem skal avgjøre og hvordan 
skal drosjebestillingen gjøres. 
• Økonomi. 
 
Det foreslås følgende lokale retningslinjer for ” Ut og hjem for en 100-lapp”: 
 
Godkjente arrangementer 
• Alle arrangementer i regi av «Den kulturelle spaserstokken» 
• Arrangementer godkjent av Frøya kommune v. kulturenheten etter følgende kriterier: 
Annonserte lokale kulturarrangementer og andre arrangementer spesielt tilrettelagt 
for eldre. Arrangementet må inneholde kulturelt innslag av lokale ressurspersoner 
og/eller lokale lag og foreninger. 
• Arrangementet må foregå innenfor Frøya kommune. 
 
Søknadsprosedyre. 
• Søknad sendes på skjema / e-post til Frøya 
kommune/postmottak@froya.kommune.no 
• Det må oppgis i søknaden hvilket kulturarrangement og/eller hvilket kulturinnslag 
som benyttes. 
• Godkjenning av arrangement skjer med svarbrev/e-post med kopi til drosjesentralen 



(bekreftelse på godkjent arrangement) 
• Det kan søkes om godkjenning av arrangement hele året, med godkjenning etter 
«først til mølla»- prinsippet så langt budsjettbevilgningen rekker. 
 
Ordningen gjelder for (brukere). 
• Alle som er fylt 67 år 
• Handikappede med ledsagerbehov 
• Uføretrygdede med ledsagerbehov 
 
Egenandel. 
• Det beregnes en egenandel på kr.50,- pr. tur (100,-kr tur/retur) 
• Om bruker trenger assistanse (ledsager) må det betales samme egenandel for ledsager. 
• Dersom drosjeturen koster mindre enn kr. 50,- delt på alle passasjerene betales vanlig 
drosjetakst. 
 
Bestilling. 
• Det kan bestilles drosje både til og fra arrangementet. 
• Bestillingen gjøres direkte til Frøya drosjesentral som samordner skyssen til og fra 
arrangementet. 
• Bestillingen må gjøres senest 12 timer før arrangementet starter (gjelder både tur og 
returbestilling) 
• Ved bestilling skal det oppgis både navn, adresse, mob.nr og alder. Om det bestilles 
for flere personer skal opplysningene oppgis for alle personene. 
• Om du trenger assistanse skal navn, adresse, mob.nr.og alder oppgis på ledsager. 
• Ved refusjon av turer skal drosjesentralen vedlegge liste over de som er kjørt til/fra 
arrangementet, samt bekreftelse (utskrift av godkjenning på brev/e-post) på godkjent 
arrangement fra Frøya kommune. 
Dersom bestiller vil avbestille turen må det gis beskjed til drosjesentralen senest en time før 
avtalt tidspunkt for henting. Ellers vil det bli beregnet som bomtur og bestiller må betale hele 
turen selv ved at regning sendes til den/de som har bestilt. 
 
######################################### 
 
 
De foreslåtte rutinene vedr. bestilling av drosje er etter mønster av «Trygt hjem for en 
50-lapp» og må godkjennes av Frøya drosjesentral. 
Økonomi. 
Som utgangspunkt settes nabokommunens beregnede skyssutgifter til lokale arrangementer 
til kr. 7000,- pr. arrangement. Det er uvisst om det er dette nivået utgiftene vil ligge på i 
Frøya kommune. 
Lokal bevilgning i budsjettet foreslås til å være kr. 70.000,- pr år fra og med 2014. 
Det foreslås at den lokale bevilgningen kan deles mellom kjøp av kulturarrangementer for de 
eldre og skyssordningen «Hjem for en 100-lapp». 
En forutsetter også at tilskudd fra kulturdepartementet og DKKS vil øke i åra framover, og at 
Frøya kommune er aktiv og søker på flere tiltak enn foregående år. 
 
Vurdering. 
Rådmannen slutter seg til retningslinjene for «Ut og hjem for en 100-lapp» som framstilt i 



saken. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/263    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
TRYGT HJEM FOR EN 50-LAPP  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya fomannskap utvider ordningen hjem for en 50-lapp til å gjelde hele året med 

unntak av skolen sommerferie (fra skoleslutt til skolestart). 
2. Utvidelsen gjelder da at hjem for en 50-lapp også skal gjelde jul og påske. 
3. Ordningen gjelder for taxitransport innefor Frøya kommune, men også fra hitra 

kommune. 
4. Ordningen gjelder for følgende arrangemanger: 

• Offentlige arrangementer som konserter, revyer og andre åpent annonserte 
arrangement. 

• Offentlig fest som er annonsert og åpen for alle. 
• Serveringssteder i Frøya kommune. 

 
 
 
Saksopplysninger:   
Ordninge Trygt hjem for en 50-lapp ble innført i Frøya kommune i mars 2004 i samarbeid 
med Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Formålet med ordningen var at et 
trafikksikkerhetstiltak for bl.a å redusere antall trafikkulykker og har fokus på tilstelninger i 
helgene. Ordningen gjelder fra det året en fyller 15 år til det året en fyller 22 år. Ordningen 
kan brukes etter kl 22.00 fredag kveld/natt til lørdag og etter kl 22.00 lørdag kveld/natt til 
søndag. Uansett hvor en bor i Frøya kommune betaler ungdommen kr. 50,- for transport hjem 
etter et offentlig arrangement. 
 
Fylkeskommunen har stilt til disposisjon en økonomisk ramme på 1 million kroner per år til 
Trygt hjem for en 50-lapp. Tilskuddet til den enkelte kommune er beregnet etter antall 
personer i målgruppen og samlet veilengde. Får å få utbetalt tilskudd, må kommunen 
forplikte seg til å bidra med en egenandel på 30% av utgiftene, men fylkeskommunen dekker 
de resterende 70%.  
 
Dagens ordninge er godt brukt, og i 2013 hadde Frøya kommune en egenandel på kr. 
22.178,- 



 
Vurdering:  
Saken fremmes etter bestilling fra Formanskapet der det ønskes å se på en utvidelse av 
dagens ordning til også å gjelde bevegelige helligdager som jul og påske. 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv:  G21   
Arkivsaksnr.:  14/176    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER  
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedak. 
 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsnotat : 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---
reservasjonsordning-for-fastleg.html?id=749564 
 
Saksopplysninger:   
 
Helse- og omsorgsdepartemanget foreslår i høringsnotatet en endring i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd. Dette vil gi hjemmel for endring i forskriften om 
fastlegeordningen i kommunene. Hjemmelen skal ikke omfatte forskrivning eller innsetting 
av prevensjon eller henvisning til assistert befruktning. 
 
Videre foreslår departementet en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c fjerde 
ledd. Endringen skal gi grunnlag for forskrifter om utvidet rett til å skifte fastlege for 
pasienter som står på liste hos en fastlege som har reservert seg mot henvisning til abort. 
Reservasjonsordningen er ut fra høringens ordlyd en mulighet til reservasjon, ikke en 
rettighet den enkelte lege har. Denne skal gi fastlegene mulighet til reservasjon mot 
henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død, da først 
og fremst abort.  For at denne muligheten skal være gjeldende er det en del kriterier som må 
oppfylles, og det skal inngås en skriftlig avtale mellom fastlegen og kommunen som bør 
oversendes som informasjon til Fylkesmannen.  
For at en slik avtale skal kunne gjøres gjeldene har lege følgende plikter: 

- Legen må selv sørge for å opplyse sine pasienter om at en slik avtale er inngått, da 
ved direkte henvendelse til den enkelte pasient. Oppslag eller publikasjon på nettsider 
er ikke tilstrekkelig. 

- Legen må inngå skriftlig avtale med en annen lege som kan foreta slike 
konsultasjoner. Kvinnen har da rett på konsultasjon hos annen lege senest neste 
virkedag. 



- En lege som inngår skriftlig avtale med en lege som har reservasjonsavtale skal og 
kan prioritere slike konsultasjoner. 

- Kvinnens fastlege skal tilby å få satt opp ny time hos annen lege på kvinnens vegne, 
det er ikke tilstrekkelig å henvise til annen lege. Kvinnen skal ikke betale egenandel 
for avbrutt konsultasjon hos sin fastlege. 

- Legen skal informere kvinnen om mulighet for å ta direkte kontakt med sykehus for 
vurdering, uten henvisning fra lege. 

Samtlige av en leges pasienter har en rettighet til å bytte fastlege om denne benytter seg av 
reservasjonsmuligheten. Dette betyr at kommunen må sikre seg at det finnes andre fastlege 
med åpne lister som kan ivareta disse pasientene. Per i dag er det på Frøya to leger med åpne 
plasser på listene, da ca. 60 plasser til sammen (tall hentet 17.02.14). Kommunen skal også 
opplyse befolkningen hvilke leger som har inngått en slik avtale slik at befolkningen kan 
gjøre et valg av fastlege ut fra slike hensyn, en måte å gjøre dette på er å publisere gjennom 
kommunens nettsider. Det vurderes også en teknisk løsning slik at disse opplysningene vil bli 
tilgjengelig når pasientene velger fastlege via nett. 
Kommunen har mulighet til å oppheve en slik avtale om legen ikke innfrir sine forpliktelser, 
eller at det ikke lenger er nok andre lege tilgjengelig ved at det for eksempel ikke er ledige 
listeplasser hos andre leger i nærheten. Dette kan også oppstå når leger går av med pensjon 
eller flytter. Kommunen bør derfor ta hensyn til dette ved eventuelle nyansettelser slik at 
helsetilbudet i kommune ikke blir svekket. 
Hva som kan ses på som «i nærheten» er et definisjonsspørsmål og må være gjenstand for en 
konkret vurdering. Da er det aktuelt å ta hensyn til kollektivmuligheter om det er snakk om et 
annet legekontor. I tilfellet Frøya kommune vil nærmeste mulighet være Hitra legekontor. 
Høringen sier «det må ikke være urimelig ulempe å måtte reise til den andre fastlegen i 
forhold til pasientens opprinnelige fastlege.» 
 
Vurdering: 
Abortloven fra 1975 gir ansatte ved kvinneklinikker rett til å reservere seg mot å utføre eller 
assistere ved selve abortinngrepet. I tillegg har enkelte allmennleger nektet å henvise 
pasienter til abort, av samvittighetsgrunner. Dette har norske helsemyndigheter gjennom over 
30 år gitt rom for. Samvittighetsspørsmålet har i praksis blitt løst ved at legene som ikke selv 
vil henvise, har sendt pasientene videre til leger uten samvittighetskvaler. Saken om 
fastlegers mulighet til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige 
samvittighetskonflikter knyttet til liv og død, er derfor ikke et spørsmål om abortloven eller 
en debatt om aktiv dødshjelp, men et spørsmål om å gi den enkelte fastlege mulighet til ikke 
foreta slike henvisninger av samvittighetsgrunner. 
Tilføyelse som er foreslått i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd om mulighet for 
fastleger til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige 
samvittighetskonflikter knyttet til liv og død er derfor i samsvar med praksis gjennom 30 år, 
og vurdert av legeforening til ikke å være til hinder for befolkningens lovbestemte 
rettigheter. 
Endringer i helse- og omsorgstjenesten er en lovendring, og det er Stortinget som vedtar 
lovendringer. Etter at høringen om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient og 
brukerrettighetsloven ble sendt ut, er saken blitt gjenstand for en bred rikspolitisk debatt. 
Diskusjonen har mellom annet gått på hvorvidt en ønsker å pålegge alle fastleger 
henvisningsplikt der den som oppsøker lege ønsker en henvisning til abortgrep, eller om 



legens samvittighetsgrunner skal gi mulighet for at legen kan henvise til ny time innen neste 
virkedag hos en kollega.  
Videre har debatten gått på om det skal åpne for at den enkelte kommune skal kunne avtale at 
fastlegen av samvittighetsgrunner kan reservere seg mot å henvise til abort, noe som vil gjøre 
svaret avhengig av bostedsadresse eller hva et flertall i kommunestyrene vil mene til en hver 
tid. 
 
Rådmannen legger frem saken uten forslag til vedtak, da dette er et spørsmål om 
kommunestyret vil gi en høringsuttalelse. Ut fra dette skisserer rådmannen to mulige 
forslag til vedtak:  
 
Frøya kommunestyre tar høringen til etterretning uten uttalelser. 
 
Eller 
 
Frøya kommunestyre viser til saksfremstillingen og går inn for endring i helse- og 
omsorgstjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven hjemles i lov eller forskrift, og 
ikke overlates til den enkelte kommune. 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv:  F20  
Arkivsaksnr.:  14/184    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 
 
 
SATSER FOR OMSORGSLØNN  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune lønner mottakere av omsorgslønn ut fra til en hver tid gjeldende 
satser for «stilling uten særlig krav om utdanning» i henhold til HTA. 

2. Virkningsdato fra 01.05.14 
3. Mangledne budsjettdekning på kr 110.000,- tas fra disposisjonsfond. 

 
Vedlegg: 
 

1. Mellomoppgjør KS 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har i flere år hatt en fastsatt sats for omsorgslønn på kr. 85,- per time. 
01.01.14 ble denne endret til kr. 117,- per time gjennom en administrativ bestemmelse gjort 
på bakgrunn av budsjettberegninger. 
Søknader om omsorgslønn behandles i dag av forvaltningskontoret som er en interkommunal 
enhet. Det opereres med ulike satser i kommunene. Per i dag foreligger det ingen lovfestet 
sats for avlønning av omsorgslønn, og en mottaker av omsorgslønn har ikke vært en del av 
det generelle lønnssystemet. Det foreslås å rette opp i dette gjennom avlønning etter en hver 
tid gjeldende satser for «stilling uten særlig krav om utdanning.» 
 

Per i dag er det 11 mottakere av tjenesten i Frøya kommune, med til sammen 88 timer per uke. 

Etter bestemte økning til kr. 117,- per time utgjør dette kr. 535.392 per år. 

Med bruk av gjeldende satser for «stilling uten særlig krav om utdanning», som per i dag utgjør en 
timelønn på kr 136,- vil dette utgjøre kr. 622.336 per år.Årslønn stilling uten særlig krav om 
utdanning: 

• Kr 265 200,-(Endres 01.05.14) 
Det vil si:  / på 1950t (normalt årsverk inkludert ferie) = timesats på kr 136,- 

Budsjett for 2014 er på kr. 512.847,- En endring av satsene vil dermed kreve en budsjettjustering på 
kr. 109.489,- til kr. 622.336,- Det er da ikke tatt høyde for økning av mottakere av tjenesten eller 
økning av timetall for allerede eksisterende brukere. 



Fra NOU 2011: 17 

«Når sant skal sies om pårørendeomsorg» 
6.1.1 Omsorgslønn. Gjeldende rett og praksis 

Bakgrunn og formål 

Omsorgslønn ble lovfestet i lov om helsetjenesten i kommunene, og trådte i kraft 1.1.1988. 

Lovfestingen var en formell regulering av en kommunal praksis som hadde vært rettet mot personer 

som ga omsorg til pleietrengende familiemedlemmer. I 1991 ble det vedtatt at omsorgslønn skulle inngå 

i lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav e. Loven trådte i kraft 1.1.1993. En vesentlig endring var at 

ordningen etter dette omfattet alt frivillig omsorgsarbeid, og ikke bare overfor familiemedlemmer. 

Omsorgslønnsordningen er videreført i § 3-6 i ny lov om kommunale helse- og omsorgtjenester. 

Bestemmelsen lyder slik:  

«Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.» 

Omsorgslønn er nærmere omtalt i det tidligere Sosial- og helsedepartementets rundskriv I-42/98 

(heretter rundskriv I-42/98). Hovedformålet er formulert på rundskrivets side 5, pkt. 1: 

«Hovudformålet med omsorgslønnordninga er å bidra til best mogeleg omsorg for dei som treng hjelp i 
dagleglivet og å gjere det mogeleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet.» 

 
Avlønning 

Omsorgslønn tar ikke sikte på å gi omsorgsgiver lønn for hver time omsorgsgiveren arbeider. I Tolga-

dommen (Rt 1997 s. 877) slo Høyesterett fast at utmålingen må skje etter en bred vurdering, og denne 

skal ikke bare være et regnestykke. Kommunen må imidlertid falle ned på et timeantall, og det må skje 

en konkret utmåling av omsorgslønnen. Det er ikke gitt lovfestede satser for avlønningen. I rundskriv I-

42/98 side 10, pkt. 4.1, er det anbefalt at timelønn gis tilsvarende «heimehjelparar». Anbefalingen er 

kun veiledende. 

Omsorgslønnsordningen praktiseres forskjellig og lønnes ulikt fra kommune til kommune. Enkelte 

kommuner har innført faste satser for omsorgslønn, mens andre har en mer eller mindre skjønnspreget 

fastsettelse av omsorgslønnens størrelse. Kartlegginger som er foretatt bygger på gjennomsnittlig 

bruttolønn for omsorgslønnsmottaker, men omfatter ikke opplysninger om konkrete vurderinger som er 

lagt til grunn for avlønningen (Helsetilsynet 2009). 

 
Vurdering: 
 
Frøya kommune har i flere år benyttet en sats på kr 85,- per time, noe som er meget lavt. 
Søknader om omsorgslønn behandles i dag av forvaltningskontoret som er en interkommunal 
enhet. Det opereres med ulike satser i kommunene. For å samkjøre kommune er det tilrådelig 
med bruk av samme satser. 

1. Frøya kommune lønner mottakere av omsorgslønn ut fra til en hver tid gjeldende 
satser for «stilling uten særlig krav om utdanning» i henhold til HTA. 

2. Virkningsdato fra 01.05.14 
3. Mangledne budsjettdekning på kr 110.000,- tas fra disposisjonsfond. 

 
 
 
 



 
 













 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler: Svein Jarle Midtøy Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/209    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER SOM PROFILERINGSA RENA  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune ønsker å legge til rette for at Frøya kultur- og 
kompetansesenter blir en profileringsarena for næringsliv og 
interesseorganisasjoner 

2. Det skal utarbeides klare retningslinjer for hvor i bygget slik profilering skal 
være og hvordan profileringen skal fremstå. 

3. Innkomne midler knyttet til profileringen skal gå f ortrinnsvis til   
• Videreutvikling av KOMOPP 
• Utviklingsprosjekter 
• Drift 

 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kultur- og kompetansesenter blir overlevert Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Frøya 
kommune i begynnelsen av juni d.å. I juni og juli vil det være prøvedrift for tekniske og 
digitale installasjoner. 1. august vil senteret bli åpnet for brukere. Frøya videregående skole 
flytter inn ved skolestart andre halvdel av august. Offisiell åpning finner sted i september. 
Helt fra planleggingen av det nye senteret startet, har det vært en intensjon om at senteret skal 
ha en bærekraftig driftsøkonomi. En grunnide har vært at senteret skal ha «flere ben å stå på», 
m.a.o. at driftsutgiftene skal deles mellom flere eiere og brukere, alt etter hvor stort areal som 
eies, hvor mye som leies av faste brukere og brukere på enkeltarrangement. Det har også vært 
en intensjon at næringslivet skal kunne bruke senteret til bestemte formål og ved bestemte 
anledninger, og at slik bruk kan betales gjennom tilskudd til investeringer og/eller 
driftstilskudd.  



Arbeidet med å hente inn sponsormidler er startet, der bl.a. bedrifter betaler ut beløp med 
årlige utbetalinger. Omfang av søking etter sponsormidler fra bedrifter er pt begrenset. Dette 
for ikke å komme i konflikt med næringslivets støtte til frivillige lag og organisasjoner.  
I en tidlig fase var det tanker om å etablere en form for «sponsorfond». Dette for bl.a. å 
finansiere KOMOPP og eventuelt annet innhold i senteret.  Et slikt fond kunne eventuelt 
organiseres som en stiftelse.  
Målet var å bygge opp en gruppe av bidragsytere som ønsker å innlede et profilerende 
samarbeid med senteret. Gruppen kunne være sammensatt av interessenter innen bl.a. 
følgende hovedområder: 
• Bedrifter, organisasjoner og institusjoner relatert til kystbaserte næringer. 
• Større konsern, finansieringsinstitusjoner, forsikring, m.fl. 
• Leverandører av maskineri, utstyr, tjenester, trading, m.v. 
• Lag, foreninger og folk flest 
Bidraget kunne være: 
i) Engangsbevilgning til utvalgte objekter og eller til et sponsorfond 
ii) Årlig bevilgning over en bestemt tidsperiode til utvalgte objekter og eller til et   

driftsfond for senteret 
iii) Kombinasjon av engangsbevilgning og årlig støtte over en viss tidsperiode. 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen har stor fokus på at det nye senteret skal ha ei drift som er økonomisk 
bærekraftig. Driftsutgiftene skal i hovedsak selvsagt bæres av eierne, Sør-Trøndelag 
fylkeskommune og Frøya kommune. Driftsutgifter relatert til kultur- og opplevelsesdelen – 
som eies av Frøya kommune - skal i tillegg til kommunal finansiering dekkes gjennom utleie 
og gjennom at bedrifter og institusjoner får profilere seg. Det vises her til den tidligere 
intensjonen om å etablere et driftsfond, mest omtalt som såkalt «sponsorfond». 
På Frøya er det stor tradisjon for samarbeid mellom kommune og næringsliv og ikke minst 
mellom næringsliv og frivillige organisasjoner. De fleste bidrag fra næringsliv til foreninger 
og lag skjer uten at næringslivet knytter omfattende betingelser til støtten. Det er imidlertid 
blitt mer vanlig at næringsaktører opptrer som hovedsponsorer for eksempelvis idrettslag og 
klubber, og at det nedfelles visse betingelser for støtten. Når vi nå snakker om at næringsliv 
og institusjoner skal kunne profilere seg i et offisielt eid senter og dermed også være en del 
av driftsinntektene, så gjelder dette for kultur- og opplevelsesdelen i senteret. Slik privat 
kultur-finansiering er et prinsipielt og politisk spørsmål. I så måte er det interessant også å ta 
med at den nye regjeringen har bebudet et mye sterkere fokus på privat finansiering av 
kulturlivet. Det er derfor både relevant og nødvendig at vi ser på bruken av private midler på 
en mer systematisk måte. 
Rådmannen mener at Frøya kultur- og kompetansesenter bør kunne bli en svært god 
profileringsarena for næringsliv og institusjoner i regionen, og at det her kan ligge et 
betydelig inntektspotensial for senteret. Rådmannen støtter intensjonen som lå i det tidligere 
omtalte «sponsorfondet», men vil i denne omgang ikke foreslå at et slikt fond i form av en 
stiftelse opprettes nå. Det er imidlertid viktig at det er klare retningslinjer knyttet til senteret 
som profileringsarena. Dette gjelder bl.a. hvor profilering fysisk skal plasseres og hvilken 
form den skal ha. 
Rådmannen vil så snart råd er utarbeide forslag til retningslinjer for profileringen i Frøya 
kultur- og kompetansesenter. Det er viktig å presisere at det ikke skal legges opp til 
eksklusivitet for enkeltbedrifter eller enkeltinstitusjoner, men at profileringen gjenspeiler 
mangfoldet i regionen. 



 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/213    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
KJØPEKONTRAKT - DEL AV EIENDOMMEN GNR. 21. BNR. 1  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret godkjenner fremlagte kjøpekontrakt for kjøp av del av eiendommen Gnr. 21, 
bnr. 1 som ligger på østsiden av Fv. 714. 
Kjøpesummen finansieres midlertidig ved bruk av ubundet kapitalfond mot tilbakeføring av 
deler av kjøpesummen ved salg av tomt til Blått kompetansesenter. Resterende del av 
kjøpesummen finansieres ved låneopptak så snart salgsinntektene er klarlagt.  
Det forutsettes at prisen ved salg av arealer fastsettes til minimum selvkost. 
 
Vedlegg: 
Forslag til kjøpekontrakt m/kart 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, SIVA og Frøya Eiendom A/S har inngått 
samarbeid om utarbeidelse av et forprosjekt for bygging av Blått kompetansesenter. For å 
sikre arealer til dette bygget samt sikring av arealer for evt. senere utvidelser er det sett på de 
arealer som ligger både nord og sør for ny videregående skole/kulturhus. 
 
Vurdering: 
 
Arealene sør for Frøya kultur og kompetansesenter(FKK) er i kommunedelplanen for 
Sistranda avsatt til sentrumsutvikling. Dersom dette området skal utbygges må det her 
innløses minimum 3 boligeiendommer. Den ene eiendommen er det allerede inngått kontrakt 
om erverv, da den nå er fraflyttet. En slik innløsning vil bety en høy kvadratmeterpris, som 
vil ha betydning for leieprisen for et utleiebygg på tomta. 
 
Det ble derfor sett på eiendommen nord for FKK som består av dyrka jord og som ikke betyr 
innløsning av bygningsmasse. Dette arealet er på totalt ca. 16 daa og eies av Ole Håkon 
Karlsen. Her er bare en liten del av eiendommen som ligger opp mot arealet til FKK avsatt til 
sentrumsformål. Resten av arealet er LNF-område, men det har vært kontakt med 



Fylkesmannen og vegmyndighetene om å regulere området til sentrumsformål. De har ikke 
gitt noen negative signaler om en slik endret bruk, under forutsetning av at samme 
begrensninger legges til grunn som for resten av sentrumsområdene på østsiden av 
fylkesvegen. 
 
Med utgangspunkt i dette er man nå i ferd med å planlegge et bygg på tomta på ca. 3000 m2 
totalareal i 3 etasjer inkludert sokkel. Det legges opp til at bygningen skal kunne utvides ved 
senere behov for arealer. En slik bygning på nordsiden av FKK må ses på som et 1. 
byggetrinn for en fremtidig sammenbygging av Sistranda sentrum med Siholmen og en 
videre utvikling av dette området må komme inn i forbindelse med rullering av 
kommunedelplanen for Sistranda, som nå er nært forestående. Det er viktig at man begrenser 
avkjørsler til området fra fylkesvegen og den nye bygningen vil få samme innkjøring som til 
FKK.  
Rådmannen ser det som viktig at man nå sikrer areal for videre utvikling av Sistranda 
sentrum og ikke minst arealer øst for fylkesvegen. Med et innkjøp som dette vil man da 
kunne realisere Blått kompetansesenter som knyttes tett opp mot FKK. 
 
Det er med bakgrunn i de skisser som foreligger vært holdt forhandlinger med grunneier om 
kjøp av hele arealet fra 21/1 som ligger øst for fylkesvegen. Grunneier er positiv til salg, men 
vil sikre seg tomt til bestående sjøhus, samt rett til adkomst til sjøhuset. I tillegg må 
Bedehuset være sikret adkomt, da dagens adkomst ligger inne på 21/1. Disse forholdene er 
ikke nå problem å ivareta enten ved at eksisterende avkjørsel til bedehuset blir opprettholdt 
eller at det gis ny adkomst over evt. nye adkomstveger som bygges.  
Grunneier har satt som betingelse for salg at han oppnår samme pris som er gitt for 
eiendommen som ble kjøpt i forbindelse med FKK. Dette gjelder både kvadratmeterpris og 
den pris som ble gitt for sjøgrunn. Disse enhetsprisene er derfor inntatt i foreslåtte 
kjøpekontrakt. 
 
Total omfatter arealet ca. 16 daa med tillegg av sjøgrunn og vil med de enhetspriser som er 
foreslått utgjøre en total kjøpesum på ca. kr. 5.000.000,-. I tillegg kommer omkostninger ved 
salget, slik at total kjøpesum inkl. omkostninger utgjør ca. kr. 5,2 mill. 
 
Kjøpesummen foreslås midlertidig finansiert ved bruk av ubundet kapitalfond mot senere 
tilbakeføring av deler av kjøpesummen ved salg av areal til Blått kompetansesenter. Det 
forutsettes at ved salg fastsettes prisen til selvkost. Den resterende delen av kjøpesummen 
finansieres endelig ved låneopptak så snart nødvendig areal til Blått kompetansesenter er 
solgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Silje Meslo Lien Arkiv:  142  
Arkivsaksnr.:  13/83    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for forvaltning 
Kommunestyret 
 
 
REGULERINGSPLAN FOR HAMMERDAL, DEL AV GNR 10 BNR 12  - 
SLUTTBEHANDLING  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Hammerdal del av Gnr 10/12 
med plankart og bestemmelser datert 17.12.2013 og beskrivelse datert 07.03.2013. Vedtaket 
fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
Vedlegg: 
 
Plankart, datert 17.12.2013 
Planbestemmelser, datert 17.12.2013 
Planbeskrivelse, datert 07.03.2013 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 27.08.2013 
Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 04.07.2013 
Uttalelse fra Trønderenergi, datert 24.06.2013 
Illustrasjonsskisse fra Sørlie Arkitekter 
 
Saksopplysninger:   
 
Sørli arkitekter AS har på vegne av Jan Hammerdal utarbeidet et forslag til reguleringsplan 
for Hammerdal, Grindskarhaugen Gnr 10/12. Planen inneholdt boligbebyggelse, jordbruk og 
kjøreveg.  
 
Planen strider delvis med kommuneplanens arealdel. Deler av området er i dag avsatt til 
boligbebyggelse, men også arealer av jordbruksområde i kommuneplanen vil bli 
boligbebyggelse i reguleringsplanen. Grindskarhaugen er vurdert som et gunstig område for 
utbygging da det er godt etablerte servicetilbud i nærheten. På bakgrunn av dette vedtok 
hovedutvalg for forvaltning den 13.06.2013 å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn i 
seks uker.  
 
Vurdering:  



Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn, og innen fristens utløp hadde følgende 
merknader kommet inn: 
 
Hvem  Merknad Tiltak 
Statens vegvesen Ingen merknader Ingen 
Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 

Anbefaler at det reguleres inn 
veger og tomtegrenser for en 
bedre arealutnytting 

Det er regulert inn to veier 
basert på illustrasjonsskisse 
fra Sørlie arkitekter. 
Boligområde 1 er delt opp i 
fire områder for bedre 
arealutnytting. Dette er også 
basert på situasjonsplan 
utarbeidet av Sørli 
arkitekter. 

Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Det mangler friareal og dette må 
tas inn i planen for å sikre barn 
og unges interesser. Universell 
utforming bør ivaretas gjennom 
plankart og bestemmelser. 

Det er lagt inn et område for 
lekeplass og friområde i 
planen. I bestemmelsene til 
boligformål og lekeplass § 3 
og er det lagt inn 
bestemmelser om universell 
utforming. 

Per Espnes, 
Trønderenergi 

Det er i dag tegnet en sone for 
byggeforbud på 15 meter. Mye 
av strømlinja ligger som kabel i 
bakken og det er her bare 
nødvendig med 5 meter 
byggeforbud. På resten av linja 
anbefaler han 16 meter. 

Hensynssonene er tilpasset 
etter dette. 

 
På bakgrunn av ovennevnte merknader og endringer, egengodkjenner Frøya kommune 
reguleringsplan for Hammerdal, Grindskarhaugen gnr 10/12 med plankart og bestemmelser 
datert 17.12.2013 og beskrivelse datert 07.03.2013. Vedtaket fattes i medhold til plan- og 
bygningsloven § 12-12. 
 
 
 
 































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Silje Meslo Lien Arkiv:  GNR 8/1  
Arkivsaksnr.:  13/108    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for forvaltning 
 
 
REGULERIGSPLAN FOR FLATØYA BOLIGFELT GNR 8 BNR 10 -  
SLUTTBEHANDLING  
 
 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne endring av reguleringsplan for Flatøya boligfelt, 
med plankart og bestemmelser datert 11.12.2013 og planbeskrivelse datert 15.01.2013. 
Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 12-12.   
 
 
Vedlegg: 
 
1. Plankart, datert 11.12.2013 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 11.12.2013 
3. Planbeskrivelse, datert 15.01.2013 
4. Uttalelse Statens vegvesen, datert 22.04.2013 
5. Uttalelse Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 16.04.2013 
6. Uttalelse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 22.03.2013 
7. Uttalelse Helge Arvid Kristiansen, datert 02.05.2013 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 14.03.2013 å legge reguleringsplan for Flatøya 
boligfelt med bestemmelser, beskrivelse og plankart ut til offentlig høring og ettersyn i seks 
uker. Til tross for en uttalelse fra vegvesenet ble det i vedtaket åpnet for at det kunne tillates 
utbygging av inntil 6 tomter i påvente av utbygging av gang og sykkelveg til skolen, dersom 
Fv. 716 ikke blir lagt om.  
 
 
Vurdering:  
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget for Flatøya boligfelt vil 
også så vidt berøre en liten flik av det som er regulert som LNF i kommuneplanens arealdel 
 
Planforslaget ble sendt til berørte parter, samt lagt ut til offentlig ettersyn 22.03.2013. Fristen 
ble satt til 14.05.2013. Kystverket fikk forlenget sin frist frem til 28.05.2013. 



 
Ved høringsfristens utløp hadde følgende merknader kommet inn: 
 
HVEM HVA TILTAK 
NTNU 
vitenskapsmuseet 

Ingen merknader, men ber om å få 
beskjed om det skulle bli endringer 

Ingen 

Fiskeridirektoratet Ingen merknader Ingen 
Statens vegvesen Krever at det ikke gis tillatelse til 

utbygging boliger før det bygges gang- 
og sykkelveg eller omlegging av 
fylkesvei 716 er på plass 

Dette tas inn i 
bestemmelsene som et 
rekkefølgekrav under pkt. 
1.1.1 i bestemmelsene. 

Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Planen må inneholde 
rekkefølgebestemmelse om at gang- og 
sykkelveg langs fylkes vei 716 mellom 
Nabeita skole- krysset Fv. 716/ 
adkomstveg til Flatøya må være 
etablert, før boligfeltet kan bygges ut.  

Tas inn i bestemmelsene 
som et rekkefølgekrav. 

Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 

Minner om at det er kommunens ansvar 
å rapportere omdisponering av dyrka og 
dyrbar jord i KOSTRA 
Anbefaler at det blir lagt opp til større 
tetthet i feltet. 
Planbestemmelsene §§ 1.1.2 og 1.1.3 
bør endres for å sikre planforslaget 
juridisk. 
Grad av utnytting på eksisterende 
tomter bør angis. 

Det blir i bestemmelsene 
åpnet for at det kan bygges 
også flemannsboliger på 
tomtene. 
 
§1.1.2 er endret og 1.1.3 er 
fjernet. 
 
Denne er satt til 35 %. 

Kystverket Midt-Norge Ingen merknader, men ber om å bli 
holdt orientert videre 

Ingen 

Helge Arvid 
Kristiansen, nabo 

Den nye veien er planlagt slik at det 
kommer til å oppstå trafikkfarlige 
situasjoner når han skal ut og inn fra sin 
garasje. 

Veien bør rettes opp og 
flyttes et par meter bort fra 
eiendommene 8/160 og 
8/294 og inn på planlagt 
eiendom B3. Dette er gjort 
i plankartet og satt som 
rekkefølgebestemmelse i 
pkt. 1.1.7 i 
planbestemmelsene. 

 
Planen er endret litt etter høringsforslaget da det nå er lagt inn rekkefølgebestemmelser som 
ikke tillater utbygging av nye boliger før det bygges gang- og sykkelvei eller at Fv. 716 
legges om. Ellers er eksisterende vei i boligområdet endret etter ønske fra nabo og det er 
åpnet for flermannsboliger på alle tomtene. Bestemmelsene er også endret slik at de nå er 
juridisk korrekte. Endringene er innarbeidet i vedlagte plankart og bestemmelser. Da det 
foreligger en innsigelse fra Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune krever det 
megling dersom kommunen fastholder planen slik den var da den ble lagt på høring. 
Administrasjonen er av den oppfatning at det her er hensiktsmessig å ta innsigelsen til følge 
og har derfor lagt inn rekkefølgebestemmelser som krevd av Statens vegvesen og 
fylkeskommunen under pkt. 1.1.1 i bestemmelsene til reguleringsplanen. 



 
Administrasjonen anbefaler at kommunestyret i Frøya vedtar å egengodkjenne 
Reguleringsplan for Flatøya boligfelt - med kart og bestemmelser revidert 11.12.2013 og 
beskrivelse datert 15.01.2013 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
 

























































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Silje Meslo Lien Arkiv:  PLAN 14/4 og 13/3 
m.fl.  
Arkivsaksnr.:  13/1353    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for forvaltning 
Kommunestyret 
 
 
REGULERINGSPLAN - VALEN BOLIGFELT- 2. GANGS BEHANDL ING  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Før endelig vedtak av planen avholdes et møte mellom tiltakshaver, grendalag, naboer med 
merknader og kommunen for nærmere avklaring av planen 
 
 
Vedlegg: 
 
Plankart, datert 25.11.2013 
Uttalelse Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 07.01.2014 
Uttalelse Statens vegvesen, datert 16.12.2013 
Uttalelse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 29.01.2014 
Uttalelse Advokat ERBE & CO på vegne av Valen Grendalag, datert 04.02.2014 
Uttalelse fra Terje Wahl og Inger Sjøset, datert 28.01.2014 
Uttalelse fra Oddvar Espnes, datert 26.01.2014 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 05.12.2013 å legge reguleringsplan for Valen ut 
til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen ble satt til 03.02.2014. 
 
Vurdering:  
Det har kommet inn merknader fra sektormundighetene, grendalag og naboer.  
Følgende merknader kom inn innen fristens utløp: 
 
Hvem Meknader Vilkår for 

egengodkjen
ning 

Forslag til tiltak 

Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Fraråder de foreslåtte 
boligområdene E og F. 
Dersom det ikke lenger er 

Nordligste 
del av 
område E må 

Nordligste del av Område E 
tas ut, men vi vurderer det 
slik at strandsonen i område 



behov for dette arealet til 
sjørettet næringsformål bør 
det forbeholdes 
bakenforliggende boliger 
og allmennheten. 

tas ut slik at 
den fremste 
kollen inngår 
i 
friluftsformål
et eller i 
friområde 
F1. 

F og nedenfor område F er 
såpass bratt at det uansett er 
utilgjengelig og lite 
hensiktsmessig til bruk for 
allmennheten.  

Statens 
vegvesen 

Anbefaler at antall 
avkjørsler holdes til et 
minimum, at AV2 tas ut av 
plankartet. Ber kommunen 
se på mulighet for å koble 
adkomst til områdene 
A,C,D,B 1-4 på de andre to 
avkjørslene. 

Ingen AV2 tas ut av kartet, men 
det legges til i 
bestemmelsene at denne kan 
etableres som midlertidig 
vei dersom det er behov for 
det under utbyggingen.  

Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag 

Den delen av område E 
som ligger nærmest sjøen 
bør benyttes som 
turområde. 

Ingen Ytre del av E blir til 
Friluftsformål 

Kystverket 
Midt-Norge 

Ingen merknader Ingen  

                                                          Naboer 
Hvem Merknad Forslag til tiltak 
Advokat ERBE 
& CO på vegne 
av Valen 
Grendalag 

Synes det er en stor fortetting av 
området og hadde ønsket å blitt hørt 
tidligere i planprosessen. De savner 
en mer detaljert plan over de 
forskjellige feltene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vil ha en gang- og sykkelvei både 
internt i feltet og videre. 
 
De ønsker at det legges inn 
rekkefølgebestemmelser om at 

Fortettingen er stor og dette for å 
dekke det behovet for nye boliger 
som er i området. Området er 
avsatt til boligområde i 
kommuneplanen og området er 
forsøkt delt opp slik at de ulike 
feltene virker litt mer spredt. Det 
er lite hensiktsmessig å gå 
næremere på detaljplanleggingen 
av hvert enkelt felt da dette ofte er 
i strid med hvordan utbygger 
planlegger området. Ved at det 
utarbeides en detaljert 
situasjonsbeskrivelse før hvert 
område bygges ut vil hvert område 
få en helhet. I tillegg vil naboer bli 
hørt i denne prosessen og har 
mulighet til å komme med 
merknader. 
 
En gang- og sykkelvei tas inn i 
plankartet. 
 
Det legges inn 
rekkefølgebestemmelser. Selv om 



nødvendig infrastruktur opparbeides 
før feltene kan bygges ut. De ønsker 
også en ettappevis utbygging der A 
og B må være ferdigstillt før 
utbygging skjer i C,D og E. 
 
 
 
 
 
 
De mener også at det er en klar 
mangel at det ikke er utarbeidet en 
målsatt planskisse som viser 
eksisterende og planlagt bebyggelse. 
Dette er nødvendig for tap av utsikt, 
sollys og innsyn skal bli visualisert. 

det på grunn av infrastruktur er 
mest hensiktsmessig å bygge ut de 
områdene nærmes veien først er 
det de sjønære eiendommenen det 
er størst etterspørsel etter. Det vil 
derfor legges inn bestemmelser 
om at for feltene A,C,D og E må 
påbegynte felt ferdigstilles før et 
nytt kan bebygges. 
 
 
Dette utarbeides i forbindelse med 
situasjonsbeskrivelsene. I en 
fremtidig byggesak vil disse 
faktorene bli vurdert. Saken vil 
behandlet i henhold til plan- og 
bygningsloven, og formålet bak 
pbl. § 29-4 vil sikre byggenes 
tilgang til lys, luft og en viss 
avstand til annen bebyggelse. Det 
vil også gjøres en konkret 
vurdering av hvert enkelt tiltak og 
naboer har i den prossessen 
mulighet til å komme med 
merknader. 

Terje Wahl og 
Inger Sjøset, 
eiere av 
eiendommen 
13/8 

Bakken ned til byggefelt F er bratt og 
på grunn av en skarp sving er den 
vanskelig å kjøre på vinterstid. 
Svingen vil utgjøre en utfordring 
trafikksikkerhetsmessig. De har 
utkjørsel i svingen og lurer på om 
siktforholdene blir ivaretatt.  
 
 
 
 
 
Foreslår at veien legges enten i 
forlengelse av veien til felt G eller 
som en forlengelse av eksisterende 
vei som går til småbåthavna i 
nærheten. 
 
 
 
 
Mener at utbygging av felt G vil 
gjøre at de blir utsatt for urimelig 
innsyn i tillegg til at solforholdene 

Det er satt av et område til annen 
veiggunn for å gjøre svingen 
tryggere.  Det er også gitt i 
bestemmelsene at alle fyllinger og 
skjæringer som oppstår i 
tilknytning til vei skal tilsåes og 
gis et tiltalende utseende. Det 
legges til bestemmelsene at 
siktforholdene må ivaretaes. 
 
 
 
Veiene er planlagt slik at de lager 
minst mulig fotavtrykk i naturen. 
En forlengelse av veien fra 
småbåthavna vil føre til et mye 
større inngrep. Deler av den 
planlagte veien er allerde 
opparbeidet i dag og det vil være 
naturlig å legge den der. 
 
Ved at husenes plassering og 
utforming tas i forbindelse med 
utbyggingen er det lettere å se på 



vil endres.  De mener at det er 
nødvendig at husenes plassering og 
utforming tas inn i reguleringsplanen 
og ikke i en senere situasjonsplan. 
 
 
 
 
 
Det stilles spørsmål om 
bestemmelsen «eksisterende tiltak 
uforandret både med hensyn til 
utformin og byggegrenser».  
 
 
 
 
 
 
 
 
De avslutter med at de valgte dette 
område å bosette seg da det i dag er 
grisgrendt og fredelig der. De er 
usikker på om de er villige til å 
fortsette å bo i området dersom det 
blir så stor fortetting som planlagt. 

de konkrete tiltakene og vurdere 
dem i forhold til situasjonen på 
det tidspunktet. Behandlingen av 
byggesaken vil se på det konkrete 
tiltaket og vil ivareta de 
rettighetene man som nabo har. 
 
 
 
Dette betyr at det ikke legges krav 
til eksistrende bygg om at de skal 
endres i henhold til plan. Men at 
fremtidige bygg på eiendommen 
må utføres etter 
reguleringsplanens bestemmelser.  
 
 
 
 
 
 
Utbyggingen er i henhold til 
kommuneplanen og det betyr at 
dersom de er i mot hele 
utbyggingen i området burde dette 
vært varslet ved 
kommuneplanarbeidet.  
 

Oddvar Espnes Mener det er en såpass stor fortetting 
at det vil endre hele grenda og gjør at 
mange allerede vurderer å flytte 
derifra. 
Er redd for at det blir reine 
utleiebygg med stor utskiftning. 

Det er en nasjonal strategi å satse 
på fortetting i byer og tettsteder. 
Dette gir en mer bærekraftig 
utbygging og bidrar til en mindre 
belastning på både det lokale og 
globale miljøet. Valen ble under 
arbeidet med kommuneplanen 
avsatt til dette formålet og det blir 
nå fulgt opp gjennom denne 
reguleringsplanen. For at område 
skal virke mindre tettbebygd er 
det lagt inn et stort grøntområde i 
midten i tillegg til flere friområder 
i resten av planen. Allmennhetens 
interesser blir også sikret langs 
sjøen.   
 

 
På grunn av flere merknader og innspill fra grendalag og private tilrår administrasjonen at det 
før endelig vedtak av planen, avholdes et møte mellom tiltakshaver, grendalag, naboer med 
merknader og kommunen for nærmere avklaring av planen. 



Dette skulle egentlig blitt holdt tidligere, men for å løse opp i eventuelle konflikter som 
unødig kan forsinke videre planprosess.  
 
 
 
 



























 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  14/321    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
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