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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1617 

Sak nr: 

97/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 
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Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

97/18 Formannskapet 19.06.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 05.06.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 05.06.18 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

Referat møte i ordførerkollegiet i Orkdalsregionen 25. mai 2018 

Svar Søknad om midler til filmproduksjon Best Sheep 

Svar søknad vedr. tilrettelegging for turistme på Sula 
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/ Kommunestyret  

 

NORDSKAG OPPVEKSTSENTER - MINORITETSSPRÅKLIGE BARN - 

VIDEREFØRING AV GRATIS SFO OG ØKT LEDERRESSURS BARNEHAGE  

 

 

Hovedutvalg for drifts innstilling vil bli ettersend etter avviklet møte. 

 

 

Vedlegg 1: Evaluering av gratis kjernetid i SFO – Nordskag oppvekstsenter 
 

Saksopplysninger:   

 

For 10 år tilbake var det færre enn 5 barn ved Nordskag oppvekstsenter der en eller begge 

foreldrene var fra et annet land enn Norge. For 5 år siden var det rundt 50 % av barna i 

barnehagen og 30% elevene i skolen som hadde foreldre fra et annet land. De norske var den 

gang fortsatt majoriteten. 
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Situasjonen fra høsten, skole- og barnehageåret 2018/2019 er at hele 85,5 % av barna i 

barnehagen er minoritetsspråklige - dvs   barn der en eller begge foresatte har 
utenlandskbakgrunn (barn med en svensk foresatt ikke medregnet). I skolen er andelen 71 % 
minoritetsspråklige.  
 
Andelen norske barn er henholdsvis 13,5% i barnehagen og 29% i skolen. Totalt 17 av 61 
barn/elever ved oppvekstsentret har to norske foreldre. 
 
Fordeling norske barn vs minoritetsspråklige barn ved Nordskag oppvekstsenter fra høst 2018 

Antall barn

Antall % Antall %

0 0 9 100 9

2 13 13 87 15

3 8 10 92 13

5 13,5 32 86,5 37

Antall elever

Antall % Antall %

0 0 4 100 4

0 0 10 100 10

3 50 3 50 6

2 50 2 50 4

0 0 7 100 7

3 60 2 40 5

4 80 1 20 5

12 29 29 71 41

Antall % Antall % Ant.tot.

17 22 61 78 78

Totalt

Totalt 

Norske elever Elever med min.bakgrunn

Nordskag OPVS Norske Med min.bakgrunn

2.klasse

3.klasse

4.klasse

5.klasse

6.klasse

7.klasse

Barnehagen Norske barn Barn med min.bakgrunn

Skolen

1.klasse

Avdeling Blåbærtua

Avdeling Lyngheia

Avdelling Moseberget

Totalt

 
 

Hva sier teorien om god språkopplæring 
 

Alle som skal lære et språk trenger gode språkmodeller rundt seg. Språkopplæring for de med 

utfordringer krever at det tilrettelegges for intensiv opplæring i mindre grupper flere ganger 

ukentlig. Et barn som skal lære og lese og forstå tekst, må ha et godt utviklet vokabular. Som 

ellers der opplæring foregår er den gode relasjonene mellom barn/elev og voksen/ansatte 

avgjørende. En forutsetning for god relasjon er at språket er funksjonelt.  

Utfordringen oppstår når uenigheter skjer på et språk ansatte ikke mestrer. 

Kommunikasjonsvansker fører lett til misforståelser og hemmer læring. I tillegg kan 

kommunikasjonsvansker lett skape uenighet i barnegrupper fordi barn som oftest leker på sitt 

morsmål. Dette igjen fører lett til uenigheter og uvennskap. 
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Hva er det som gjør Nordskag oppvekstsenter bra? 
 

Tilpasset opplæring med rom for alle og blikk for den enkelte står sentralt ved Nordskag 

OPVS. Det legges stor grundighet til opplæringen der språkmodeller og begrepsinnlæring står 

sentralt.  I tillegg legges det mye arbeid i å lage oversettelser, visualisere og kontinuerlig 

repetere over tid.  

Dette skaper resultater - kartleggingsresultatene for 1.-3. trinn ligger over landsgjennomsnitt 

de siste årene.   

Videre er de ansattes genuine engasjement og stolthet til sin arbeidsplassen av svært stor 

betydning. 

 

Hva skal til for å sikre en god språkopplæring 
 

Barnehage  
 Muligheten til å drive språkopplæring i mindre grupper 

 Tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner 

 Økt bemanning for å sikre at våre barn når kravene i rammeplanen 

 Styrking for at våre barn skal snakke norsk ved skolestart 

 Tidlig innsatsmidler fra 1 års alder 

 Økt kompetanse innen feltet for å sikre god opplæring. 

SFO 
 Muligheten for å fortsette god inkludering blant elevene 

 Ha nok voksne for å sikre økt bruk av norskspråket 

 Veiledning i lek  

 Ekstra leksehjelp for å repetere. 

 

Tiltak som er iverksatt ved Nordskag OPVS 
 

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018 ble følgende vedtatt - ref KST-sak 142/17: 

«Det iverksettes et prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag 

oppvekstsenter fram til sommeren 2018. Det er viktig at foreldrene motiveres slik at tilbudet 

blir benyttet. Ordningen evalueres i forhold til effekt på språkutvikling og integrering. 

Kostnader kr: 81 828,-» 

 

Ordningen startet opp 5. februar, med 6 elever. Antall elever som benyttet SFO-tilbudet før 

den nye ordningen med gratis SFO trådde i kraft var 2.  Elevene opplevde dette tilbudet så bra 

at det kom flere elever og ganske raskt hadde man rundt halvparten av eleven på småtrinnet 

med på tiltaket (16 av 28 elever). Ikke alle kommer alle dager, det avhenger blant annet om 

foreldrene jobber slik at det passer å hente dem etter jobb.  

 

Evaluering av tiltaket ligger vedlagt. Vedlegg 1. 
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Enhetslederen skriver i sin evaluering følgende:  

«Lilleby SFO meldte om at det er vanskelig å måle hvilken effekt gratis kjernetid i SFO har 

på språklæring, siden de lærer språk både i skoletida og på fritida ellers. Det er vanskelig å 

isolere effekten av SFO. Det samme ser vi hos oss, men vi opplever at elevene blir bedre ut 

over skoleåret, og spesielt blir en del mye bedre på å prøve å snakke, noen tør mye mer nå 

enn da vi starta opp. Dette gjelder særlig de som i utgangspunktet snakket minst. 

35% av barna på SFO har norsk som morsmål og dette er viktig for de andre; de trenger 

eksperter de kan lære av og øve med. 

Sosialt ser vi at de trives sammen etter skoletid, det er lite konflikter og god stemning, noe 

som også har betydning for det sosiale miljøet og læring på skolen. 

Effekten på det sosiale miljøet ble også trukket fram som en positiv effekt da vi besøkte 

Lilleby skole/SFO». 

 

Nordskag OPVS ønsker at tilbudet med SFO videreføres for høsten 2018 og ut året.  

 

 

Tiltak som ønskes iverksatt fra barnehage- og skoleåret 2018/2019 
 

Som beskrevet over ønsker virksomheten å styrke barnehagen gjennom ytterligere forsterket 

fokus på tidlig innsats og språkopplæringen gjennom opplæring i mindre grupper. Dette for 

tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner slik at kravene i den nye rammeplan for 

barnehagen nås og med det at våre barn skal snakke norsk ved skolestart. 

Per i dag mangler barnehagen ved Nordskag OPVS overordnet barnehagefaglig kompetanse i 

ledelsen. I forhold til den nye rammeplan beskrives denne overordnede funksjonen som en del 

av «styrer» oppgaven:  

«Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og 

administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget 

som er gitt i disse. Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. En 

forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et godt samarbeid med 

barnehageeieren, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale. 

Styreren leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og 

utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen 

involveres. 

Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante 

institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og 

barnevernet». 

 

For å ivareta denne funksjonen til en 3 avdelingers barnehage med 37 barn bør det være en 

øremerkede ressurs tilsvarende 0,5 ÅV.  

Til sammenligning har Nabeita OPVS med en 4 avdelingers barnehage og 52 barn, i dag en 

avdelingsleder med 0,7 ÅV som ivaretar det overordnede barnehagefaglige ansvaret. 
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Vurdering: 

 

De faglige og pedagogiske begrunnelsene for gratis SFO er gode, og tiltaket som sådan gir 

med stor sannsynlighet bedre språkutvikling og med det bedret integrering for elevene. 

Samfunnspolitisk vil en videreføring av gratis SFO ved én virksomhet kunne påvirke 

bosettingsmønsteret i kommunen, og på den måten gjøre den aktuelle skolekretsen mer 

attraktiv enn andre kretser. Dette er noe vi har registret - der en familie flyttet fra Dyrøya 

kretsen til Nordskag kretsen. Begrunnelsen var gratis SFO. 

En familie vil spare i overkant av 20 000,- i året ved å bosette seg i Nordskag krets, framfor 

andre kretser. Og det er for ett barn, har man to barn i SFO-alder, «sparer» en familie 34 000,- 

årlig på å bosette seg i Nordskag krets.  

Dette kan gjøre de andre skolene/oppvekstsentrene mindre attraktive for familier.  

Til tross for dette anbefaler rådmann at ordningen videreføres ut kalenderåret 2018. Kostnaden 

med denne videreføringen vil være kr 65.000 inkl sos. kostnader.   

Videre anbefaler rådmann at ÅV-rammen for Nordskag OPVS utvides med 0,5 ÅV for å 

tilfredsstille kravet om overordnet barnehagefaglig kompetanse. Kostnad 140.000,- inkl sosiale 

kostander for høsten 2018. 

Likeledes ønsker rådmann å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet 

på 2 år ved barnehagen for å forsterket fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved 

barnehagen - samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnad 140.000,- inkl 

sosiale kostander for høsten 2018. 

 

 

Økonomi: 

Rådamnnen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådmannen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då..   

 

 

 

 

 



Saknr: 100/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.06.2018 

Arkivsaksnr: 

16/3015 

Sak nr: 

100/18 

Saksbehandler: 

Roger  Antonsen 

Arkivkode: 

A25 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

32/18 Hovedutvalg for drift 19.06.2018 

100/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

NAUSTPROSJEKTET  

 

 

Hovedutvalg for drifts innstilling vil bli ettersend etter avviklet møte. 

 

 

Vedlegg 1: Naustprosjekt – en alternativ opplæringsarena - prosjektbeskrivelse 

Vedlegg 2:  ”Naustprosjektet”– høringsuttalelse fra det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre 
 

Saksopplysninger:   

De nye læreplanene som kom i 1997, Reform –97, medførte strengere krav til teoretisk 

mestring. Etter hvert erfarte skolene at elever med lærevansker og manglende motivasjon for 

teorifag ikke fikk forventet faglige framgang, og med dette nederlagsfølelse og antiholdning til 

skolen.  

 

Høsten 2000 startet derfor Sistranda skole med Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen i spissen 

et prosjekt som fikk navnet Naustprosjektet. Ideen bak prosjektet var å skape et 

opplæringstilbud for teoritrøtte elever tuftet på praktisk tilnærming til skolefagene. Praksisen 

ble knyttet til maritim aktivitet. Etter hvert ble «faget» et tilbud innenfor tilvalgsfaget praktisk 

prosjektarbeid i ungdomsskolen. 

 

I 2004 ble det fremmet nye ideer for Naustprosjektet. Disse idéene tok utgangspunkt i Frøya 

modellen - et prosjekt som hadde fokus på hele opplæringslivsløpet «fra barnehage til 

universitet». Man så for seg at Naustprosjektet skulle integreres som en praksisnær 

læringsarena for hele Frøyaskolen. Det vil si at Naustprosjektet skulle implementeres ved alle 

skoler og på alle klassetrinn. Det ble laget lokale læreplaner der praktiske maritime aktiviteter 

skulle danne grunnlag for teoretisk opplæring.  

 

Erfaringene med Naustprosjektet var gode.  

 

Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble praktisk prosjektarbeid som tilvalgsfag 

avskaffet, fordi en da i større grad vektla målet om at så mange elever som mulig skal lære seg 

flere fremmedspråk i løpet av ungdomsskolen 

(St. meld. nr. 30 2003–2004). 
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Med bortfallet av faget praktisk prosjektarbeid ble det utfordringer med å gjennomføre 

naustprosjektet i daværende form. I tillegg fikk man økonomiske utfordringer med å finansiere 

prosjektet og Naustprosjektet kulminerte.   

 

 

Dagens situasjon 
Gjennom nasjonale målinger og kartlegginger av læringsresultater og læringsutbytte ser man at 

det er mange av grunnskoleelevene som sliter med motivasjon og mestring, noe som gir 

manglende læring og læringsutbytte. Denne utviklingen ser man på alle trinn, og spesielt blant 

gutter på ungdomstrinnet. Dette gjelder også i høyeste grad for Frøya.   

   

I forbindelse med evaluering av Kunnskapsløftet (St. meld. nr 44 2008–2009: 26) ble det 

konstatert at dagens ordning med fremmedspråk og språklig fordypning ikke fungerer like bra 

for alle elever. 

 

Stortingsmeldingen framhever hvordan spesielt fordypningsfagene med språk oppleves som 

problematiske. Årsaker til dette kan være for krevende læreplaner og manglende motivasjon 

hos elevene. Dette ses på som bekymringsfullt også i en større sammenheng, ettersom mange 

elever med økende alder opplever at «grunnskolen blir mindre relevant og lite motiverende» og 

dermed mentalt faller ut av læringsprosessen. Dette kan igjen kan føre til svake faglige 

resultater og frafall i videregående opplæring. 

 

Som en følge av evalueringen foreslås det i stortingsmeldingen forsøk med et nytt fag – 

arbeidslivsfag. En sentral intensjon med å innføre arbeidslivsfaget i skolen var «å bidra til å 

skape et ungdomstrinn som tar bedre hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi 

bedre motivasjon for flere» (St. meld. nr 44 2008–2009). Faget skal gi elever som ønsker det 

«større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring.» 

Det overordnede formålet skal være «å styrke elevenes faglige motivasjon, samtidig som det 

ivaretar utvikling av grunnleggende ferdigheter på en god måte». 

 

Erfaringene med arbeidslivsfaget ble så god at faget ble besluttet implementert i revideringen 

av læreplan i 2014. Til de skoler som ønsker å tilby faget skal arbeidslivsfaget utvikles med 

utgangspunkt i de yrkesfaglige utdannings-programmene innenfor videregående opplæring.   

 

Det er i denne anledningen Naustprosjektet foreslås revitaliseres gjennom å koble 

ungdomskolen og Guri Kunna videregående skolen sammen gjennom arbeidslivsfaget.  Det er 

først og fremst naturbruklinja ved Guri Kunna vgs. som vil være hovedsamarbeidspartner, i 

tillegg kan det være aktuelt å søke samarbeid med matfag.   

Det å tilby praktisk arbeid med oppgaver som særpreger ulike yrker knyttet til maritim 

aktivitet, kan gi bedre motivasjon og læringsutbytte for flere.  

 

Det nye Naustprosjektet er forankret i det «gamle» Naustprosjektets pedagogiske tankegang. 

Vi vil videreføre arbeidet Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen la ned i det «gamle» 

Naustprosjektet. Hovedmålsettingen den gang som nå, er å gi alternativ opplæring gjennom 

praktiske sjørelaterte aktiviteter, og etablering av elevbedrift.  
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Naustprosjektet er eid av Frøya kommune. Det vil i praksis si at kommunen er med på å 

kvalitetssikre vårt arbeid og er medansvarlig for at de gjeldende regler for 

grunnskoleopplæringen følges.  

For å få fullstendig oversikt over prosjektet bes prosjektbeskrivelsen leses - ref vedlegg. 

 

Høring 
Utarbeidet rapport er sendt på høring til 13 relevante høringsparter. Det er kun mottatt 
tilbakemelding fra: Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre. 
 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen foreslår oppstart av prosjektet fra og med skoleåret 2018/2019. For høstsemestret 

2018 foreslås det oppstart med en gruppe på 4 - 6 elever.  For vårsemestret foreslås to grupper 

med til sammen inntil 12 elever. Kostandene for høsten vil utgjøre ca kr 90.000. for 0,3 ÅV. 

Driftskostnader på ca kr 15.000 tas over Sistranda skoles driftsbudsjett.  

Kostnadene for 2019 innarbeides i budsjettet for 2019 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Rådamannen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådamnnen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då.. 
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KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 50 BNR 53 PÅ NESSET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya Næringspark får kjøpe parsell av gnr 30 bnr 53 for 120 kr/m2. Kostnader i 

forbindelse med oppmåling og fradeling bekostes av kjøper. 

2. Det forutsettes at evt. privatrettslig avtale med Kjell Stub overholdes. 

3. Det fortsettes at ansvar for sikring av hovedvannledningen til Uttian over 

omsøkte parsell overtas av kjøper. 

 

 

Vedlegg: 
Søknad om kjøp av parsell av gnr 30 bnr 53 på Nesset datert 16.3.2018 

Kartutsnitt som viser omsøkt parsell. 

Utsnitt reguleringsplan 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

18/720-1 KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 30 BNR 53 PÅ NESSET  

  

18/720-2 FORELØPIG SVAR - KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 30 

BNR 53 PÅ NESSET  

  

    

 

Saksopplysninger:   

Frøya Næringspark ønsker å kjøpe parsell av gnr 30 bnr 53 som eies av Frøya kommune på ca. 

700 m2. Parsellen ligger inntil Frøya Næringspark sin eiendom gnr 30 bnr 52, og medfører en 

naturlig utvidelse av denne. Bakgrunn for søknaden er at det er igangsatt arbeid med endring 

ev gjeldende reguleringsplan for Nesset industriområde. Endringen ønskes pga. planer for 

utlegging av marina for utleie til servcebåter for oppdrett, samt også en del småbåtplasser for 

beboere på Nesset. 

 

Den aktuelle parsellen som ønskes kjøpt ligger innenfor område regulert til næringsformål. 

 

Det vises ellers til vedlagte skriv fra Frøya Næringspark as datert 16.3.2018 
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Vurdering: 

Den omsøkte parsellen innebærer en naturlig forlengelse av næringseiendommen til Frøya 

Næringspark fram mot adkomstveien til eks. kai/sjøhusområde i sør. 

 

På den aktuelle parsellen står det et sjøhus som eies av Kjell Stub. Iht. tidligere opplysninger 

har Stub fått tillatelse til bygging av naustet, men må flytte det til annen tomt dersom arealet 

skal utnyttes til næring i samsvar med reguleringsplan. Frøya Næringspark har vært i kontakt 

med Stub og gitt ham forsikringer som beskrevet i brev av 16.3.18. Frøya Næringspark er også 

klar over at vannledningen til Uttian går over eiendommen og vil forholde seg til de klausuler 

som måtte følge av dette. 

 

Frøya Næringsutvikling uttaler at de gjerne stiller til forhandlinger om m2 pris på tomta og 

forutsetter at den avspeiler pris på sammenliknbare salg i kommunen. 

 

Rådmannen mener at den omsøkte tomteparsell innebærer en naturlig utvidelse av eiendommen 

til Frøya Næringspark, og har derfor ingen innvendinger mot at kommunen selger denne. I den 

seinere tid har Frøya kommune solgt 2 mindre tilleggsareal til næringseiendommer. På Nabeita 

kjøpe Hamos et tilleggsareal for 63 kr./m2 som var samme pris som for hovedeiendommen. På 

Sistranda har Frøya byggvare kjøpt et tillegsareal for 200 kr/m2. Ut fra beliggenhet og 

egnethet foreslår derfor rådmannen en pris på 120 kr/m2 som ligger mellom disse tidligere m2 

priser. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Tomteerverv er i samsvar med reguleringsplan 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Forutsatt foreslått tomtepris vil salget medføre en inntekt på ca. kr. 84.000,- 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.06.2018 

Arkivsaksnr: 

16/2738 

Sak nr: 

102/18 

Saksbehandler: 

Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 

C56 

Gradering: 

Unntatt offentlighet Ofl §23 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

164/16 Formannskapet 06.12.2016 

10/17 Kommunestyret 26.01.2017 

91/17 Formannskapet 30.05.2017 

62/17 Kommunestyret 01.06.2017 

102/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

GAMMELSKOLEN SISTRANDA - FLYTTING ELLER RIVING-NY BEHANDLING  

 

 

Saken vil bli delt ut i møtet. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.06.2018 

Arkivsaksnr: 

17/1658 

Sak nr: 

103/18 

Saksbehandler: 

Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 

M42 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

104/17 Formannskapet 15.06.2017 

/ Formannskapet 22.05.2018 

7/18 Formannskapet 15.01.2018 

103/18 Formannskapet 19.06.2018 

 

BOBILTØMMING: BYGGING OG DRIFT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle etablering av bobiltømmestasjon innenfor en økonomisk 

ramme på 552.496,- inkludert MVA.  

 

Kostnad på inntil 552.496,- dekkes inn gjennom følgende prosjekt: 

551499 Opparbeide næringsområder. 

Ny Saldo: 23.350.972,- 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 7/18 

 

Vedtak: 

 
Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 15.01.18: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2017 sak 104/17 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar at anbudsutlysningen trekkes. 

Rådmannen vurderer andre løsninger og tar saken tilbake til formannskapet høsten 2017. 
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Det vurderes om vi kan bruke eksisterende slamavskillere som Frøya kommune allerede har etablert rundt om i 

Frøya kommune. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 15.06.17: 

 

Følgende omforente forslag til tillegg i vedtak ble fremmet: 

Det vurderes om vi kan bruke eksisterende slamavskillere som Frøya kommune allerede har etablert rundt om i 

Frøya kommune. 

 

Enstemmig. 

 

Saksopplysninger:   

 

Følgende regelverk er gjeldende vedrørende kommuners ansvar knyttet til tømmestasjoner for 

bobil og båt: 

 

Forurensningsloven 

§ 26.(kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.) 

 

…Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, 

fritidsbåter m.v.  … 

 

Sak vedrørende anbud på bobiltømmestasjon er tidligere behandlet i formannskapet, sak 

104/17. Følgende vedtak ble fattet: 

«Formannskapet vedtar at anbudsutlysningen trekkes. Rådmannen vurderer andre løsninger 

og tar saken tilbake til formannskapet høsten 2017. Det vurderes om vi kan bruke 

eksisterende slamavskillere som Frøya kommune allerede har etablert rundt om i Frøya 

kommune.» 

 

Under ny behandling i formannskapet 15.01.2018, sak 7/18, ble følgende opplyst i 

saksfremlegg: Det er gjennomført en vurdering knyttet til å benytte seg av kommunens 

slamavskillere for tømming av bobiler. Vurdering er at kommunen ikke har egne anlegg som 

vil egne seg for en slik løsning. Dette var tema under rådmannens orientering i sak 146/17, 

Formannskapets møte 05.09.2017. Det ble videre orientert om at kommunen utlyste nytt 

anbud.  

 

I formannskapets møte 15.01.2018 ble saken utsatt og det ble muntlig bedt om at kommunen 

på nytt vurderer å bruke egne anlegg for etablering og drift av bobiltømmeanlegg. Et 

bobiltømmeanlegg må nødvenidgvis ligge i nærheten av en slamavskiller, evt en offentlig 

avløpsledning med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet. Teknisk har gått gjennom de mest 

aktuelle områdene hvor kommunen har offentlige slamavskillere og vurdert egnethet for 

etablering av tømmestasjon: 

- Brannstasjonen på Siholmen 

- Slamavskillere nedenfor blått kompetansesenter/kulturhus 

- Slamavskiller Beinskardet 

- Nordhammervika industriområde 

- Hamarviksvingen 
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Videre er det vurdert hvorvidt kommunen selv har kapasitet på å følge opp denne type anlegg. 

 

Anbud 

I forbindelse med utarbeidelse av anbudsdokumenter har kommunen benyttet seg av Rambøll, 

gjennom eksisterende rammeavtale. Anbudsdokumentene ble ferdigstilt i slutten av november 

og anbudsfrist ble satt til 12.12.2017. Anbudet er på grunn av oppdragets karakter (å finne 

egnet leverandør lokalt) kun utlyst i lokale media, samt at tidligere interessenter er varslet om 

at anbudet blir utlyst. Tilbydere er kontaktet av kommunen 15.05.2018 og alle tre tilbydere 

vedestår sitt tilbud for denne utvalgsbehandling. 

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i konkurransen: 
 Tilbyder står fritt til å bestemme plassering av anlegget, under forutsetning av at anlegget kan 

tilknyttes godkjent avløpsledning. 

 Aktuell plassering kan være i tilknytning til bensinstasjon, industrianlegg, marina eller lignende. 

 Anlegget skal ligge nær fylkesvei, fortrinnsvis i området mellom Nesset og Flatval. 

 Plassering skal presenteres som en del av tilbudet. 

 Adkomst og areal for oppstilling/parkering av 5-10 bobiler skal inngå i Leveransen. 

 Området skal være asfaltert (alternativt støpt plate) og ha nødvendig belysning og skilting. 

 Etablering av anlegget skal tilfredsstille krav iht. Plan & bygningsloven, med nødvendige tillatelser og 

hjemmel hos Frøya kommune. 

 Bygging og drifting av anlegget skal tilfredsstille krav i Byggherreforskriften, Forurensningsloven og 

annet lovverk relevant for denne type oppdrag. Herunder rutiner for sikkerhet mot forurensning og 

håndtering av evt. søl av septik mm.  

 Tilbyder skal som opsjon hensynta muligheten for tilkobling/tømming av septik fra småbåter. 

 Tankanlegg (type og kapasitet) skal beskrives av tilbyder. 

 Anlegget skal være ferdigstilt og klar for bruk påsken 2018. 

 Avtaleperioden skal være 10 år med opsjon på 5 + 5 år. 

 

Følgende tildelingskriterier for utvelgelse er gitt i anbudsdokumentet: 

 
 

Innen anbudsfristens utløp er det kommet 3 anbud. Ingen av de innkomne anbudene har 

leveranser som fyller formalkravene i anbudskonkurransen og det er opprettet kontakt mot alle 

tilbydere der det er gitt mulighet for ettersending av dokumentasjon. 

Når det gjelder prising av oppdraget er følgende sammenstilling valgt for konkurransen: 
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Som tabellen viser vil det ikke kun være etablering av tømmestasjon som vektes men også 

driftskostnader. 

 

Mottatte anbud 

Følgende anbud er mottatt: 

 

 

 

 

 
  

 

 

Vurdering: 

Bruk av kommunen egne anlegg for etablering av bobiltømming: 

- Brannstasjonen på Siholmen: 

En plassering på Siholmen vil være en direkte konflikt med adkomst inn i et område 

som er base for utrykningskjøretøy. Selv om en plasserer en tømmestasjon på baksiden 

vil denne konflikt være et faktum, samt at dette området er avsatt for parkering av 

brannmannskapets biler og øvingsområde. 

 

- Slamavskillere nedenfor blått kompetansesenter/kulturhus: 

Frøya kommune eier ikke selve grunnen hvor slamavskillere er etablert, uten at det 

nødvendigvis er en utfordring. Utfordringen på dette området er knyttet til adkomsten 

mellom de to byggene, samt at det området som kan være egnet vil være konfliktfylt 

med tanke på vareleveranser og arrangementer. 

 

- Slamavskiller Beinskardet: 

Nr. Tilbyder navn Lokasjon 

1 Frøya Transportsenter AS  Hamarvik 

2 Frøya Utleie AS Flatval (ferjekai) 

3 Rabben Marina AS Rabben Marina 
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Kommunen eier ikke grunnen hverken der slamavskillere er plassert eller adkomstvei. 

En eventuell etablering i dette området krever større anleggskostnad, tomteerverv og 

tillatelse fra Statens vegvesen. 

 

- Nordhammervika industriområde: 

Kommunen disponerer ikke grunn på dette området og det er ikke formålstjenlig å 

etablere en tømmestasjon der bobiler kommer i konflikt med leietakere og 

tungtransport i området. 

 

- Hamarviksvingen: 

Dette området er for så vidt et greit område for etablering, med unntak av at det er 

hyppige besøk av septikkbiler på tomta og selve området har en utforming og størrelse 

som ikke gjør det mulig å etablere snuplass. 

 

Formannskapet har fått en sak fra rådmannen vedrørende etablering av renseanlegg i 

Hamarviksvingen og i den sammenheng vil det være fornuftig å se på en løsning der 

tømmestasjon for bobiler ligger inne på dette området. Dette fordrer at renseanlegget vedtas 

etablert. Det vil ikke være mulig å etablere et tømmeanlegg i løpet av 2018.  

 

Rådmannen vurderer at det ikke vil være noen økonomiske besparelser i særlig grad å etablere 

en tømmestasjon i egen regi og det er ikke avsatt ressurser i driftsorganisasjonen for daglig 

oppfølging av anlegget i sesong. 

 

Anbud: 

Anbudsprosessen er satt på vent i forbindelse med at saken ble utsatt i januar 2018. Slik 

anbudet er lagt opp vil pris bli vektet med 80% av totalvurderingen i anbudskonkurransen noe 

som fører til at anbud med laveste kostnad vil ha et stor fortrinn før kvalitet vurderes. For 

gjennomføring av anbudsprosesser i offentlig sektor er det nødvendig at alle formalkrav i 

anbudsdokumentet er oppfylt av den enkelte tilbyder. Blir ikke dette tilfredsstilt skal det 

enkelte anbud forkastes. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at kommunens egne områder ikke er egnet for etablering av 

bobiltømmestasjon, med unntak av plassering på et eventuellt område hvis formannskapet 

vedtar å bygge et renseanlegg. En slik eventuell løsning er usikker spesielt med tanke på 

avhengighet av et annet vedtak, men også det tidsmessige aspektet må vurderes.   

 

Rådmannen vurder videre at skal en tømmestasjon kunne etableres før sommeren 2018 så må 

dette skje gjennom kontraktssignering med tilbydere i anbudskonkurransen. I og med at 

anbudskonkurransen fremdeles ikke er ferdig evaluert så ber rådmannen om at det gis fullmakt 

til å inngå kontrakt med vinner av anbudskonkurransen. Fullmakten gis innenfor rammen av 

høyeste anbud, 441.997,- kr eks MVA, totalt 552.496 inkl. MVA. Det vil bli gjennomført 

kontraktsforhandlinger med tilbyder(e). 

 

 

Forslag til vedtak 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle etablering av bobiltømmestasjon innenfor en økonomisk 

ramme på 552.496,- inkludert MVA.  
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Forhold til overordna planverk: 

Det er gjennom anbudsdokumentasjonen forutsatt at etablering av bobiltømmestasjon skal skje 

i henhold til krav iht. Plan & bygningsloven, med nødvendige tillatelser og hjemmel hos Frøya 

kommune. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kostnad på inntil 552.496,- dekkes inn gjennom følgende prosjekt: 

551499 - Opparbeide næringsområder. 

Kostnad for drift av tømmestasjon hensyntas i forbindelse med budsjettarbeidet kommende år. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

23.350.972,- 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1599 

Sak nr: 

104/18 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

L80 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

104/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

UTBYGGING AV FIBER TIL HUSSTANDER PÅ KVERVA OG NORDSKAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune blir med på intensjonsavtalen med Trøndelag fylkeskommune for 

utbygging av fiber til husstandene på Kverva og Nordskag med 325 000 kr. 

 

Intensjonsavtalen finansieres fra fond for IKT. 

Saldo på fondet pr. 08.06.18 er 1.821.672,20 kr. 

 

Vedlegg: 

Intensjonsavtale Frøya kommune - TRFK 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med en utbygning av fiber til en eiendom på Kverva, har Trøndelag 

fylkeskommune sendt en forespørsel til kommunen om å være med på en utbygning av fiber til 

husstandene på Kverva og Nordskag. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med at Telenor har en utbygningen av fiber til en eiendom på Kverva fikk 

kommunen en forespørsel om å være med på et fellesprosjekt med fylkeskommunen; «Felles 

Bredbåndstjenester i Trøndelag – Full BREDDE 2017», som innebærer å legge om traseen slik 

at Telenor samtidig kunne legge opp til at husstandene på Kverva og Nordskag kan koble seg 

på fiber. Planen for utbyggingen går på utbygning til 81 husstander 

 

Prosjektet har en total kost på ca. 2,7 mill. Av dette utgjør det offentlige tilskuddet kr 650 000 

eks mva. Dette deles mellom kommune og fylke, det vil si 325 000 kr hver.  

 

Fylkeskommunens plan er å lyse ut dette på Doffin i løpet av juni. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1600 

Sak nr: 

105/18 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

231 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

105/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

GEBYRREGULATIVET 2018 - REVIDERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til reviderte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 

2018 legges ut på høring i perioden 20.06.18 – 01.08.18. 

 

Vedlegg: 
 

 

Saksopplysninger:   

Rådmannen foreslår endringer i Gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 

pga. potensielt inntektstap på gebyrer i plansaker og ulovlig vedtak for ulovlighetsoppfølging. 

Rådmannen foreslår samtidig små endringer på andre områder. 

 

Vurdering: 

Kapittel 3 – Opphold i institusjon 

I dette punktet er teksten og beregningsmodell for maksimalsats endret og tilpasset gjeldende 

forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Kapittel 8 – Frøya kulturhus og kompetansesenter/ Vielser 

Dette punktet er nytt og er tatt inn med samme ordlyd som er publisert på Frøya kommune sine 

hjemmesider. I tillegg er det lagt inn prisliste for tilleggstjenester som ikke er inkludert i selve 

vielsesseremonien. 

 

Kapittel 12 – Deltakelse i frisklivstilbud i Frøya kommune 

Her informeres det om egenandel gjeldende fra 01.08.2017 jfr. politisk vedtak 
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Kapittel 13 - Vann – avløp – slam – renovasjon – feiing 

Endringene i VA-regulativet gjelder nødvendige tilleggsposter i forhold til gjeldende regulativ. 

Disse postene mangler i dag og er nødvendige for å få en mere dekkende og rettferdig 

gebyrbelastning.  

Avløp 

Tilknytningsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Bolig/fritidshus/hytte/driftsbygning/naust 7 585,00 9 481,00 

Næringsbygg m.m.: Avløpsledning 32 -110 mm 7 585,00 9 481,00 

                                 Avløpsledning 125 - 200 mm 14 873,00 18 591,00 

 

Slam 

Årsavgifter:     

Tømming minirenseanlegg – årlig tømming i rute (inntil 4 

m3 våtvolum (5 pe))  

3 012,00 3 765,00 

Tømming minirenseanlegg – tømming hvert 2. år i rute 

(inntil 4 m3 våtvolum (5 pe)) 

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum– tømming 

hvert 2. år i rute  

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum – tømming 

hvert 4. år i rute 

753,00 941,00 

Tett tank, årlig tømming i rute (inntil 4 m3)  2 760,00 3 450,00 

Tillegg pr. m3 (for tømming av alle typer tanker utover 4 

m3)  

317,00 396,00 

Ekstratømming utenom rute (inntil 4 m3 våtvolum) 3 012,00 3 765,00 

Tilleggsgebyr for ureglementert innhold i slamavskiller/ 

minirenseanlegg (Jfr. forskrift post 2.12.7 d) 

  

3 012,00 

  

3 765,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

Kapittel 16 – Byggesak 

Punktene om ulovlighetsoppfølging er tatt ut da kommunen ikke har adgang til å ta gebyr for 

ulovlighetsoppfølging i hht. plan- og bygningsloven § 33-1. 
 

Ulovlighetsoppfølging   

Forhåndsvarsel etter § 32 – 2 4 554,00 

Pålegg om stans og retting (§ 32 – 3) 9 108,00 

Pålegg om øyeblikkelig stans og opphør (§ 32 – 7) 9.108,00 

Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse (§ 32 – 7) Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 

Ilegging av overtredelsesgebyr Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 
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Saksbehandlingstid for møter og befaringer  Medgått tid 

(alt merket med rødt er endret siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 17 – Planbehandling 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. 

Rådmannen foreslår endringer i gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 

pga. potensielt inntektstap på gebyrer i plansaker. 

Gebyrer    

Reguleringsplan     

Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til fremming av 

planforslaget, inklusive ekspedering, kopiering 

av tekst, innhenting av høringsuttalelser osv. 

fram til kunngjøring av endelig vedtak. 

 

  

Oppstartmøte – ny plan   2 330,00 

Reguleringsplan inntil 10 daa   17 160,00 

Reguleringsplan 10-25 daa   21 460,00 

Reguleringsplan over 25 daa   21 460,00  
+ 14 270,00 per 

påbegynt 50 daa 

Ufullstendig 

planmateriale 

  4 533,00 pr retur 

Konsekvensutredninger  For planer som utløser krav om 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2, skal det 

betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 

50 % av satsene for selve reguleringsplanen. 

50 % av satsene for 

selve 

reguleringsplanen 

Planprogram   9 166,00 

Vann og avløpsplan     

  Vann og avløpsplaner med atskilt saksgang 17 761,00 

  Når denne behandles samtidig med 

reguleringsplan 

50% av grunnbeløp 

reguleringsplan 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av plan før 1. gangs 

behandling 

50 % av 

grunnbeløpet 

Reguleringsendringer 

   

Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i forbindelse med 

saksgang, ekspedering og kunngjøring av 

endelig vedtak 

  

  Endring som ikke krever forutgående utlysning 14 111,00 

  Endring som krever avgrenset høring 15 629,00 

  Endring som krever full høringsrunde og 20 335,00 
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utlegging til offentlig ettersyn 

      

Dispensasjoner     

Dispensasjon fra reguleringsplan.  

   

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring og alt arbeid 

fram til ferdig vedtak. 

 

  

  Søknad som ikke krever høring. 3 999,00 

  Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 

6 210,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad 

som er klar for politisk behandling, betales 70% 

av fullt gebyr 

70% av relevant 

sats over. 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner og fra 

PBL § 1-8, enkeltvis eller i kombinasjon. 

   

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring fram til ferdig 

vedtak.                

 

  

  

  Søknad som ikke krever høring. 
3 999,00 

  Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 6 210,00 

Trekking av søknad 

 

Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad 

som er klar for politisk behandling, betales 70% 

av fullt gebyr 

 

70% av relevant 

sats over. 

100-metersbeltet Dispensasjonsbehandling på bygging i 100-

metersbeltet i LNFR-områder 12 000,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 18 – Landbruksseksjonen 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. 

De endrede punktene merktet med rødt er fastsatt av staten. 

Gebyrer   

Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 

2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten. 

 

  
  

5 000,00 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 

23 § 12. Maksimalsats fastsatt av staten. 

  
2 000,00 

Gebyr i forbindelse med viltsaker 
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Godkjenning av nytt jaktvald 

 

1 039,00 

Utvidelse av eksisterende vald  

 

1 039,00 

Oppsplitting av eksisterende vald 

 

1 039,00 

Gebyr i forbindelse med deling av eiendom 

 

  

Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 

 

2 050,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 
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/ Kommunestyret  

 

TITRANSPELET 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret ber rådmann iverksette planlegging og organisering av Titranspelet 2019 

2. Det etableres en organisasjon som vist som vedlegg i saken.  

3. Titranspelet skal gjennomføres som et utespel på Moldhaugen på Titran sommeren 2019 

4. Det bevilges kr. 250 000 for gjennomføring av Titranspelet som legges inn i budsjett og 

handlingplan for 2019.  

5. Formannskapet er referansegruppe til spelet og rådmann skal rapportere fremdrift til 

kulturutvalget 1 gang i måneden.  

 

 

Vedlegg: 

 

1. Brev til grunneiere på Titran 

2. Organisasjonskart Titranspel 2019 

 

 

Saksopplysninger:   

Titranulykken skjedde natt til 14. oktober 1899 som en følge av et uvær som ikke kunne varsles lokalt. 

Frøya i Trøndelag var uten telefonforbindelse og ingen fikk derfor stormvarselet som var slått opp blant 

annet i Kristiansund og Trondheim fredag den 13. oktober. Fiskerne dro derfor på havet, blant annet på 

grunn av utsiktene til gode fangster og kanskje like viktig, gode priser på storsilda. 141 fiskere omkom i 

uværet. I samme uvær omkom 30 mennesker i Røvær-ulykken i Rogaland. 

Spelplass: 

Både «prestbakkan», mellom kapellet og hovedveien, og Moldhaugen er tidligere brukt som arena. 

Virksomheten kultur og idrett har vært på befaring på områdene, og foreslår Moldhaugen som spelplass 

ved en eventuell oppsetning i 2019. Dette skyldes beliggenhet og de sjønære omgivelsene.  

Hjemmelshaverne til grunneiendommer som ligger på og ved Moldhaugen er orientert i brevsform om at 

Moldhaugen foreslåes som spelplass under den politiske behandlingen. 
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Fra evaluering av «Titranspelet» 28. – 29. april 2018 i kulturhuset: 

Musikalsk ledelse/produksjon: 

-Spesiell situasjon, skifte av musikalsk leder seint i produksjonen. 

-Bedre planlegging ved neste anledning for å unngå uheldige situasjoner, ta grep tidligere. 

-Mer konkret plan for innøving. Ble travelt på slutten. 

-Magne Romestrand kom inn som vikar for musiker 4 dager før forestilling. Magne tok grep om 

situasjonen, og satte sitt preg på den musikalske produksjonen som gjenstod å gjøre. Dette ble en 

suksessfaktor, selv om det opplevdes kaotisk for de som stod midt oppi det. All honnør til gode, trygge 

musikere for at de evner å samarbeide i en slik presset situasjon. 

-Følgemusikken til Kvinna ble et løft, både for aktøren, de andre utøverne og forestillingen. 

- «Live» musikk er positivt og bra! 

-Orkesteret kunne vært enda mer synlig. 

-Selv om spelet kan utvikles og endres, ønskes det at musikken skal være preget av den originale 

komposisjonen.  

-De nye sangene er et løft, kanskje det bør skrives enda flere?  

 

Drama/skuespillere/kor: 

-Ordvalg avviker fra manus. Uheldig på grunn av historiske ukorrekte gjengivelser. Man må ved denne 

type produksjoner være spesielt oppmerksom på historisk språkdrakt. 

-Man bør kunne forvente mer drama, og innlevelse. Ved senere anledninger bør det legges mer vekt på 

dette. F.eks arrangere kurs, samarbeid med kulturskole, teaterlag m.fl. 

-Statister følte seg noe i veien når det var ventetid. Mange aktører bak scenen, fører til trengsel. Viktig å 

ta hensyn til alles behov. 
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-Kunne vært mer korsang. Flere kor-arrangement. 

-Ved blandakor-arr var det for tynt med damestemmer. Her må det fylles ut neste gang. 

 

Lyd/lys: 

-Godt lydbilde, men kunne vært utnyttet bedre. Mer effekter. 

-Bildevalget var spesielt, og ble oppfattet forvirrende. Mismatch mellom handling på scenen og bilder på 

skjerm. 

-Når en investerer i en slik skjermløsning, burde det bli utnyttet i langt større grad.  

  

 

Arbeidsgruppa: 

-Viktig med tydelig rolleavklaring. 

-Spille på hverandre i gruppa, tettere samarbeid, bedre fordeling av oppgaver for å avlaste hverandre. 

-Uheldig at regissør hoppet av i desember, men godt samarbeid førte til at aktørene følte seg ivaretatt. 

 

Forhold til overordna planverk: 

I kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 under kapittel samfunn, næring og kultur, står følgende:  

 Frøya ivaretar kulturarven. 

Sånn vil vi gjøre det: 

 Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å skape opplevelser. 

 

I Strategisk plan for utvikling av kultur i Frøya kommune 2014 – 2019 i kapitel 3.3 Scenekunst, står 

følgende: 

Nr  Målsetting  Tiltak  

1  Videreutvikle scenekunst på 

Frøya.  

Etablere fast tradisjon for 

gjennomføring av spel i 

Frøya kommune.  

2  Samarbeid mellom 

profesjonelle og amatører.  

Etablere en samarbeidsarena 

mellom profesjonelle og 

amatører.  

3  Øke antall fremføringer.  Tilrettelegge for 

profesjonelle forestillinger.  

 

I handlingsplan for kulturvern og museum, vedtatt av formannskapet, er markering av Titransulykka 

lagt frem med ulike alternativer. Oppføring av Titranspelet er et av alternativene. Ser man tilbake på de 

siste 20 år, så er spelet oppført i 1999 og 2009. Med bakgrunn av regelmessigheten for de siste 

oppsetningene, er det nærliggende å tenke nye forestillinger i 2019. 

 

 

Fra handlingsplan for kulturvern og museum: 
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Titran –  

Titranulykka 1899 

Minnemarkering 

Fremdeles er Titranulykka en av de største ulykkene 

i norgeshistorien. Ulykka er blitt markert gjennom 

ulike arrangement siden hendelsen inntraff.  

På 80-tallet bestilte politikerne et spel som skulle 

formidle og ivareta minnet. Spelet har vært 

hovedarrangement de siste gangene markeringa har 

funnet sted, sist gang i 2009. 

 

Plan for videre markering i regi Frøya kommune: 

 

A) Minneord på kommunens hjemmeside, 13.oktober 

 

 

B) Markering på Titran hvert 10. år.  

1: Gudstjeneste i kapellet/friluftsgudstjeneste.  

 

 

 

2: Blomsternedleggelse ved bauta 17. mai, årlig  

 

3: Oppføring av Titranspel. Samarbeid med 

frivilligheten for å gjennomføre spel hvert 10. år. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Web-ansvarlig              

 

 

 

B) 

1: Kirken/Kultur  

 

 

 

2: Kultur/Grendelag  

 

3: Kultur/Frivillighet                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A) 13.10 

 

 

 

B)  

1: Søndag som 

faller nærmest 

13.10 

 

2: 13.10 

 

3: 

Administreres 

hvert 10.år 

 

 

Organisering av spelet 

Det er viktig at det bygges en grundig og overbyggende organisasjon av Titranspelet. Rådmannen 

foreslår en prosjektgruppe med mange involverte. Et forslag på organisasjonskart er lagt ved saken som 

vedlegg. De involverte i prosjektgruppen er personer som blant annet har ansvar for det kunstneriske, 

økonomi, markedsføring, logistikk/sikkerhet, regissør, innkjøp, kundeservice/info, spelplass, musikk, 

sponsing, biletter, pakkesalg og parkering. Lag og organisasjoner, samt kommunale virksomheter vil 

også bli involvert. Virksomhetsleder for kultur og idrett vil ha det overordnede ansvaret for Titranspelet 

2019. 

Rådmann har vært i kontakt med «Oda fra havet» og det er enighet om at det er mulig å samarbeide 

angående markedsføring av begge spelene.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Den foreslåtte totale kostnaden for Titranspelet er på kr. 715 000. Rådmannen legger til grunn at det er 

mulig å hente inn kr. 465 000 i inntekter gjennom billettsalg, annonser i program, salg av program og 

søknader på midler fra fond/organisasjoner. Rådmannen foreslår ut i fra budsjettet en kommunal 

bevilgning på kr. 250 00. Midlene legges inn i budsjett- og handlingsplan for 2019.  

 

 

 

 

 

Kostnader: 

  Budsjettforutsetninger Budsjett 

Leie av lokaler   - 

Lydproduksjon Ekstern leie av lyd + tekniker inkl. overnatting 85 000 
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Lysproduksjon Kulturhuset står for lysproduksjon - 

Markedsføringspakke Komplett pakke som dekker Trøndelag 250 000 

Kostymer Kostymer til skuespillere 15 000 

Kulisser/rekvisitter Scene – scenekulisser og rekvisitter 30 000 

Regissør  Profesjonell regissør 80 000 

Regissørassistent  Koreograf og assistent 10 000 

Musikalsk leder Ansvar for aktørene 10 000 

Orkesterleder Ansvar for orkesteret 10 000 

Musikere 4 musikere  20 000 

Kor – Mannskoret  Honorar Sistranda Mannskor 10 000 

Teaterlaget Honorar Frøya Teaterlag 10 000 

Reisegodtgjørelse Til involverte aktører med reisekostnader 30 000 

Mat og drikke til aktører   10 000 

Oppgradering infrastruktur Grusing av vei, strøm, bobiloppstilling etc. 60 000 

Sanitære forhold Leie av mobile toaletter og renhold av disse 20 000 

Andre varer og tjenester Innleie av effekter, rekvisita etc. 15 000 

Diverse Diverse uforutsette utgifter 50 000 

      

TOTALT: 715 000,- 

 

Inntekter: 

  Budsjettforutsetninger Budsjett 

Billettinntekter  3 forestillinger 

300,- voksen/150,- barn 

750 billetter voksen 

300 billetter barn 

270 000 

Reklameinntekter Annonser i program 10 000 

Salg av program Salg av 300 stk. program a` 50,- 15 000 

Sponsormidler Søknad på midler fra fond/organisasjoner 100 000 

Kommunal støtte Tilskudd til lokale spel 70 000 

Kommunal bevilgning   250 000 

TOTALT: 715 000,- 

 

 

 

 

 

Vurdering: 
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Rådmann foreslår å arrangere Titranspelet på Moldhaugen på Titran sommeren 2019. Dette er et stort 

arrangement og prosjektgruppen må starte arbeidet umiddelbart. Det er viktig at formannskapet er 

involvert og rådmann ønsker å holde kulturutvalget informert om fremdrift 1 gang i måneden. 

  

Den totale kostanden for spelet er på kr. 715 00. Det budsjetteres med en inntekt på kr. 465 000. 

Rådmann ber derfor om en bevilgning på kr. 250 000 som legges inn i budsjett og handlingsplan for 

2019.  
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  
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FORMANNSKAPET Saksliste 

Møtested: Møtedato: Kl. 

Kommunestyresalen 19.06.2018 13:00 
 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  

Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

 

Sakliste: 

 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

97/18 18/1617   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.18  

 

98/18 18/1616   

 REFERATSAKER  

 

99/18 18/1615   

 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER - MINORITETSSPRÅKLIGE BARN 

- VIDEREFØRING AV GRATIS SFO OG ØKT LEDERRESSURS 

BARNEHAGE  

 

100/18 16/3015   

 NAUSTPROSJEKTET  

 

101/18 18/720   

 KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 50 BNR 53 PÅ NESSET  

 

102/18 16/2738   

 GAMMELSKOLEN SISTRANDA - FLYTTING ELLER RIVING-NY 

BEHANDLING  

 

103/18 17/1658   

 BOBILTØMMING: BYGGING OG DRIFT  

 

104/18 18/1599   

 UTBYGGING AV FIBER TIL HUSSTANDER PÅ KVERVA OG 

NORDSKAG  

 

 

105/18 18/1600   



 GEBYRREGULATIVET 2018 - REVIDERING  

 

106/18 18/1587   

 TITRANSPELET 2019  

 

107/18 18/1619   

 ORDFØRERS ORIENTERING  

 

108/18 18/1618   

 RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

Sistranda, 19.06.18 

 

  Berit Flåmo  

  Ordfører 

  Siv-Tove Skarshaug 

  Sekretær 

  

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 

 

www.froya.kommune.no. 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 05.06.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 05.06.18 
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REFERATSAKER  

 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

Referat møte i ordførerkollegiet i Orkdalsregionen 25. mai 2018 

Svar Søknad om midler til filmproduksjon Best Sheep 

Svar søknad vedr. tilrettelegging for turistme på Sula 
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78/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

NORDSKAG OPPVEKSTSENTER - MINORITETSSPRÅKLIGE BARN - 

VIDEREFØRING AV GRATIS SFO OG ØKT LEDERRESSURS BARNEHAGE  

 

 

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til formannskapet: 

 

1. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på 

Nordskag oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med tiltaket kr 60.000 foreslås 

finansiert over økt skatteinngang.  

2. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved barnehagen for å 

ivareta det overordnede barnehagefaglige ansvaret ved oppvekstsentret fra 1. august 2018. 

Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over økt skatteinngagn. Kostnaden for 2019 

innarbeides i budsjett for 2019.  

3. Kommunestyre vedtar å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet på 2 

år ved barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved barnehagen - 

samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 

2018 tas over tilskudd vedr forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever.  

4. Rådmannen bes vurdere videreføring av prosjektet med gratis SFO i budsjettprosessen for 2019. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på 

Nordskag oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med tiltaket kr 60.000 foreslås finansiert 

over økt skatteinngang.  

2. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved barnehagen for å ivareta det 

overordnede barnehagefaglige ansvaret ved oppvekstsentret fra 1. august 2018. Kostnaden på kr 

140.000 for høsten 2018 tas over økt skatteinngagn. Kostnaden for 2019 innarbeides i budsjett for 

2019.  

3. Kommunestyre vedtar å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet på 2 år ved 

barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved barnehagen - samtidig være 

en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over tilskudd 

vedr forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever.  
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 33/18 

 
Vedtak: 

5. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag 

oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med tiltaket kr 60.000 foreslås finansiert over økt 

skatteinngang.  

6. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved barnehagen for å ivareta det 

overordnede barnehagefaglige ansvaret ved oppvekstsentret fra 1. august 2018. Kostnaden på kr 

140.000 for høsten 2018 tas over økt skatteinngagn. Kostnaden for 2019 innarbeides i budsjett for 

2019.  

7. Kommunestyre vedtar å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet på 2 år ved 

barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved barnehagen - samtidig være 

en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over tilskudd 

vedr forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever.  

8. Rådmannen bes vurdere videreføring av prosjektet med gratis SFO i budsjettprosessen for 2019. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg 1: Evaluering av gratis kjernetid i SFO – Nordskag oppvekstsenter 
 

Saksopplysninger:   

 

For 10 år tilbake var det færre enn 5 barn ved Nordskag oppvekstsenter der en eller begge 

foreldrene var fra et annet land enn Norge. For 5 år siden var det rundt 50 % av barna i 

barnehagen og 30% elevene i skolen som hadde foreldre fra et annet land. De norske var den 

gang fortsatt majoriteten. 
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Situasjonen fra høsten, skole- og barnehageåret 2018/2019 er at hele 85,5 % av barna i 

barnehagen er minoritetsspråklige - dvs   barn der en eller begge foresatte har 
utenlandskbakgrunn (barn med en svensk foresatt ikke medregnet). I skolen er andelen 71 % 
minoritetsspråklige.  
 
Andelen norske barn er henholdsvis 13,5% i barnehagen og 29% i skolen. Totalt 17 av 61 
barn/elever ved oppvekstsentret har to norske foreldre. 
 
Fordeling norske barn vs minoritetsspråklige barn ved Nordskag oppvekstsenter fra høst 2018 

Antall barn

Antall % Antall %

0 0 9 100 9

2 13 13 87 15

3 8 10 92 13

5 13,5 32 86,5 37

Antall elever

Antall % Antall %

0 0 4 100 4

0 0 10 100 10

3 50 3 50 6

2 50 2 50 4

0 0 7 100 7

3 60 2 40 5

4 80 1 20 5

12 29 29 71 41

Antall % Antall % Ant.tot.

17 22 61 78 78

Totalt

Totalt 

Norske elever Elever med min.bakgrunn

Nordskag OPVS Norske Med min.bakgrunn

2.klasse

3.klasse

4.klasse

5.klasse

6.klasse

7.klasse

Barnehagen Norske barn Barn med min.bakgrunn

Skolen

1.klasse

Avdeling Blåbærtua

Avdeling Lyngheia

Avdelling Moseberget

Totalt

 
 

Hva sier teorien om god språkopplæring 
 

Alle som skal lære et språk trenger gode språkmodeller rundt seg. Språkopplæring for de med 

utfordringer krever at det tilrettelegges for intensiv opplæring i mindre grupper flere ganger 

ukentlig. Et barn som skal lære og lese og forstå tekst, må ha et godt utviklet vokabular. Som 

ellers der opplæring foregår er den gode relasjonene mellom barn/elev og voksen/ansatte 

avgjørende. En forutsetning for god relasjon er at språket er funksjonelt.  

Utfordringen oppstår når uenigheter skjer på et språk ansatte ikke mestrer. 

Kommunikasjonsvansker fører lett til misforståelser og hemmer læring. I tillegg kan 

kommunikasjonsvansker lett skape uenighet i barnegrupper fordi barn som oftest leker på sitt 

morsmål. Dette igjen fører lett til uenigheter og uvennskap. 
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Hva er det som gjør Nordskag oppvekstsenter bra? 
 

Tilpasset opplæring med rom for alle og blikk for den enkelte står sentralt ved Nordskag 

OPVS. Det legges stor grundighet til opplæringen der språkmodeller og begrepsinnlæring står 

sentralt.  I tillegg legges det mye arbeid i å lage oversettelser, visualisere og kontinuerlig 

repetere over tid.  

Dette skaper resultater - kartleggingsresultatene for 1.-3. trinn ligger over landsgjennomsnitt 

de siste årene.   

Videre er de ansattes genuine engasjement og stolthet til sin arbeidsplassen av svært stor 

betydning. 

 

Hva skal til for å sikre en god språkopplæring 
 

Barnehage  
 Muligheten til å drive språkopplæring i mindre grupper 

 Tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner 

 Økt bemanning for å sikre at våre barn når kravene i rammeplanen 

 Styrking for at våre barn skal snakke norsk ved skolestart 

 Tidlig innsatsmidler fra 1 års alder 

 Økt kompetanse innen feltet for å sikre god opplæring. 

SFO 
 Muligheten for å fortsette god inkludering blant elevene 

 Ha nok voksne for å sikre økt bruk av norskspråket 

 Veiledning i lek  

 Ekstra leksehjelp for å repetere. 

 

Tiltak som er iverksatt ved Nordskag OPVS 
 

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018 ble følgende vedtatt - ref KST-sak 142/17: 

«Det iverksettes et prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag 

oppvekstsenter fram til sommeren 2018. Det er viktig at foreldrene motiveres slik at tilbudet 

blir benyttet. Ordningen evalueres i forhold til effekt på språkutvikling og integrering. 

Kostnader kr: 81 828,-» 

 

Ordningen startet opp 5. februar, med 6 elever. Antall elever som benyttet SFO-tilbudet før 

den nye ordningen med gratis SFO trådde i kraft var 2.  Elevene opplevde dette tilbudet så bra 

at det kom flere elever og ganske raskt hadde man rundt halvparten av eleven på småtrinnet 

med på tiltaket (16 av 28 elever). Ikke alle kommer alle dager, det avhenger blant annet om 

foreldrene jobber slik at det passer å hente dem etter jobb.  

 

Evaluering av tiltaket ligger vedlagt. Vedlegg 1. 
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Enhetslederen skriver i sin evaluering følgende:  

«Lilleby SFO meldte om at det er vanskelig å måle hvilken effekt gratis kjernetid i SFO har 

på språklæring, siden de lærer språk både i skoletida og på fritida ellers. Det er vanskelig å 

isolere effekten av SFO. Det samme ser vi hos oss, men vi opplever at elevene blir bedre ut 

over skoleåret, og spesielt blir en del mye bedre på å prøve å snakke, noen tør mye mer nå 

enn da vi starta opp. Dette gjelder særlig de som i utgangspunktet snakket minst. 

35% av barna på SFO har norsk som morsmål og dette er viktig for de andre; de trenger 

eksperter de kan lære av og øve med. 

Sosialt ser vi at de trives sammen etter skoletid, det er lite konflikter og god stemning, noe 

som også har betydning for det sosiale miljøet og læring på skolen. 

Effekten på det sosiale miljøet ble også trukket fram som en positiv effekt da vi besøkte 

Lilleby skole/SFO». 

 

Nordskag OPVS ønsker at tilbudet med SFO videreføres for høsten 2018 og ut året.  

 

 

Tiltak som ønskes iverksatt fra barnehage- og skoleåret 2018/2019 
 

Som beskrevet over ønsker virksomheten å styrke barnehagen gjennom ytterligere forsterket 

fokus på tidlig innsats og språkopplæringen gjennom opplæring i mindre grupper. Dette for 

tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner slik at kravene i den nye rammeplan for 

barnehagen nås og med det at våre barn skal snakke norsk ved skolestart. 

Per i dag mangler barnehagen ved Nordskag OPVS overordnet barnehagefaglig kompetanse i 

ledelsen. I forhold til den nye rammeplan beskrives denne overordnede funksjonen som en del 

av «styrer» oppgaven:  

«Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og 

administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget 

som er gitt i disse. Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. En 

forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et godt samarbeid med 

barnehageeieren, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale. 

Styreren leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og 

utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen 

involveres. 

Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante 

institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og 

barnevernet». 

 

For å ivareta denne funksjonen til en 3 avdelingers barnehage med 37 barn bør det være en 

øremerkede ressurs tilsvarende 0,5 ÅV.  

Til sammenligning har Nabeita OPVS med en 4 avdelingers barnehage og 52 barn, i dag en 

avdelingsleder med 0,7 ÅV som ivaretar det overordnede barnehagefaglige ansvaret. 

 

 

 



Saknr: 99/18 

Vurdering: 

 

De faglige og pedagogiske begrunnelsene for gratis SFO er gode, og tiltaket som sådan gir 

med stor sannsynlighet bedre språkutvikling og med det bedret integrering for elevene. 

Samfunnspolitisk vil en videreføring av gratis SFO ved én virksomhet kunne påvirke 

bosettingsmønsteret i kommunen, og på den måten gjøre den aktuelle skolekretsen mer 

attraktiv enn andre kretser. Dette er noe vi har registret - der en familie flyttet fra Dyrøya 

kretsen til Nordskag kretsen. Begrunnelsen var gratis SFO. 

En familie vil spare i overkant av 20 000,- i året ved å bosette seg i Nordskag krets, framfor 

andre kretser. Og det er for ett barn, har man to barn i SFO-alder, «sparer» en familie 34 000,- 

årlig på å bosette seg i Nordskag krets.  

Dette kan gjøre de andre skolene/oppvekstsentrene mindre attraktive for familier.  

Til tross for dette anbefaler rådmann at ordningen videreføres ut kalenderåret 2018. Kostnaden 

med denne videreføringen vil være kr 65.000 inkl sos. kostnader.   

Videre anbefaler rådmann at ÅV-rammen for Nordskag OPVS utvides med 0,5 ÅV for å 

tilfredsstille kravet om overordnet barnehagefaglig kompetanse. Kostnad 140.000,- inkl sosiale 

kostander for høsten 2018. 

Likeledes ønsker rådmann å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet 

på 2 år ved barnehagen for å forsterket fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved 

barnehagen - samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnad 140.000,- inkl 

sosiale kostander for høsten 2018. 

 

 

Økonomi: 

Rådamnnen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådmannen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då..   
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NAUSTPROSJEKTET  

 

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til formannskapet: 

 
Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i prosjektrapporten. Det å tilby gi 

alternativ opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter til elever ved ungdomstrinnet som sliter 

med motivasjon og mestring er svært positivt. Kostnadene for høst 2018 på kr 90.000,- tas over økt 

skatteinngang. Kostnaden for 2019 tas i budsjettet for 2019.  

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 32/18 

 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i prosjektrapporten. Det å tilby gi alternativ 

opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter til elever ved ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og 

mestring er svært positivt. Kostnadene for høst 2018 på kr 90.000,- tas over økt skatteinngang. Kostnaden for 

2019 tas i budsjettet for 2019.  

 

Enstemmig. 

 
Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i prosjektrapporten. Det å tilby gi alternativ 

opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter til elever ved ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og 

mestring er svært positivt. Kostnadene for høst 2018 på kr 90.000,- tas over økt skatteinngang. Kostnaden for 

2019 tas i budsjettet for 2019.  

 

 
Vedlegg 1: Naustprosjekt – en alternativ opplæringsarena - prosjektbeskrivelse 

Vedlegg 2:  ”Naustprosjektet”– høringsuttalelse fra det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre 
 

Saksopplysninger:   

De nye læreplanene som kom i 1997, Reform –97, medførte strengere krav til teoretisk mestring. Etter hvert 

erfarte skolene at elever med lærevansker og manglende motivasjon for teorifag ikke fikk forventet faglige 

framgang, og med dette nederlagsfølelse og antiholdning til skolen.  
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Høsten 2000 startet derfor Sistranda skole med Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen i spissen et prosjekt som 

fikk navnet Naustprosjektet. Ideen bak prosjektet var å skape et opplæringstilbud for teoritrøtte elever tuftet på 

praktisk tilnærming til skolefagene. Praksisen ble knyttet til maritim aktivitet. Etter hvert ble «faget» et tilbud 

innenfor tilvalgsfaget praktisk prosjektarbeid i ungdomsskolen. 

 

I 2004 ble det fremmet nye ideer for Naustprosjektet. Disse idéene tok utgangspunkt i Frøya modellen - et 

prosjekt som hadde fokus på hele opplæringslivsløpet «fra barnehage til universitet». Man så for seg at 

Naustprosjektet skulle integreres som en praksisnær læringsarena for hele Frøyaskolen. Det vil si at 

Naustprosjektet skulle implementeres ved alle skoler og på alle klassetrinn. Det ble laget lokale læreplaner der 

praktiske maritime aktiviteter skulle danne grunnlag for teoretisk opplæring.  

 

Erfaringene med Naustprosjektet var gode.  

 

Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble praktisk prosjektarbeid som tilvalgsfag avskaffet, fordi en da i 

større grad vektla målet om at så mange elever som mulig skal lære seg flere fremmedspråk i løpet av 

ungdomsskolen 

(St. meld. nr. 30 2003–2004). 

 

Med bortfallet av faget praktisk prosjektarbeid ble det utfordringer med å gjennomføre naustprosjektet i 

daværende form. I tillegg fikk man økonomiske utfordringer med å finansiere prosjektet og Naustprosjektet 

kulminerte.   

 

 

Dagens situasjon 

Gjennom nasjonale målinger og kartlegginger av læringsresultater og læringsutbytte ser man at det er mange 

av grunnskoleelevene som sliter med motivasjon og mestring, noe som gir manglende læring og læringsutbytte. 

Denne utviklingen ser man på alle trinn, og spesielt blant gutter på ungdomstrinnet. Dette gjelder også i 

høyeste grad for Frøya.   

   

I forbindelse med evaluering av Kunnskapsløftet (St. meld. nr 44 2008–2009: 26) ble det konstatert at dagens 

ordning med fremmedspråk og språklig fordypning ikke fungerer like bra for alle elever. 

 

Stortingsmeldingen framhever hvordan spesielt fordypningsfagene med språk oppleves som problematiske. 

Årsaker til dette kan være for krevende læreplaner og manglende motivasjon hos elevene. Dette ses på som 

bekymringsfullt også i en større sammenheng, ettersom mange elever med økende alder opplever at 

«grunnskolen blir mindre relevant og lite motiverende» og dermed mentalt faller ut av læringsprosessen. Dette 

kan igjen kan føre til svake faglige resultater og frafall i videregående opplæring. 

 

Som en følge av evalueringen foreslås det i stortingsmeldingen forsøk med et nytt fag – arbeidslivsfag. En 

sentral intensjon med å innføre arbeidslivsfaget i skolen var «å bidra til å skape et ungdomstrinn som tar bedre 

hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi bedre motivasjon for flere» (St. meld. nr 44 2008–2009). 

Faget skal gi elever som ønsker det «større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for 

yrkesfaglig opplæring.» Det overordnede formålet skal være «å styrke elevenes faglige motivasjon, samtidig 

som det ivaretar utvikling av grunnleggende ferdigheter på en god måte». 

 

Erfaringene med arbeidslivsfaget ble så god at faget ble besluttet implementert i revideringen av læreplan i 

2014. Til de skoler som ønsker å tilby faget skal arbeidslivsfaget utvikles med utgangspunkt i de yrkesfaglige 

utdannings-programmene innenfor videregående opplæring.   

 

Det er i denne anledningen Naustprosjektet foreslås revitaliseres gjennom å koble ungdomskolen og Guri 

Kunna videregående skolen sammen gjennom arbeidslivsfaget.  Det er først og fremst naturbruklinja ved Guri 

Kunna vgs. som vil være hovedsamarbeidspartner, i tillegg kan det være aktuelt å søke samarbeid med matfag.   

Det å tilby praktisk arbeid med oppgaver som særpreger ulike yrker knyttet til maritim aktivitet, kan gi bedre 

motivasjon og læringsutbytte for flere.  

 

Det nye Naustprosjektet er forankret i det «gamle» Naustprosjektets pedagogiske tankegang. Vi vil videreføre 

arbeidet Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen la ned i det «gamle» Naustprosjektet. Hovedmålsettingen den 
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gang som nå, er å gi alternativ opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter, og etablering av 

elevbedrift.  

Naustprosjektet er eid av Frøya kommune. Det vil i praksis si at kommunen er med på å kvalitetssikre vårt 

arbeid og er medansvarlig for at de gjeldende regler for grunnskoleopplæringen følges.  

For å få fullstendig oversikt over prosjektet bes prosjektbeskrivelsen leses - ref vedlegg. 

 

Høring 

Utarbeidet rapport er sendt på høring til 13 relevante høringsparter. Det er kun mottatt tilbakemelding fra: 
Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre. 
 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen foreslår oppstart av prosjektet fra og med skoleåret 2018/2019. For høstsemestret 2018 foreslås det 

oppstart med en gruppe på 4 - 6 elever.  For vårsemestret foreslås to grupper med til sammen inntil 12 elever. 

Kostandene for høsten vil utgjøre ca kr 90.000. for 0,3 ÅV. Driftskostnader på ca kr 15.000 tas over Sistranda 

skoles driftsbudsjett.  

Kostnadene for 2019 innarbeides i budsjettet for 2019 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Rådamannen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådamnnen vil fremme en budsjettendring 

på dette i august då.. 
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KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 50 BNR 53 PÅ NESSET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya Næringspark får kjøpe parsell av gnr 30 bnr 53 for 120 kr/m2. Kostnader i 

forbindelse med oppmåling og fradeling bekostes av kjøper. 

2. Det forutsettes at evt. privatrettslig avtale med Kjell Stub overholdes. 

3. Det fortsettes at ansvar for sikring av hovedvannledningen til Uttian over omsøkte parsell 

overtas av kjøper. 

 

Vedlegg: 

 
Søknad om kjøp av parsell av gnr 30 bnr 53 på Nesset datert 16.3.2018 

Kartutsnitt som viser omsøkt parsell. 

Utsnitt reguleringsplan 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

18/720-1 KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 30 BNR 53 PÅ NESSET  

  

18/720-2 FORELØPIG SVAR - KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 30 

BNR 53 PÅ NESSET  

  

    

 

Saksopplysninger:   

Frøya Næringspark ønsker å kjøpe parsell av gnr 30 bnr 53 som eies av Frøya kommune på ca. 

700 m2. Parsellen ligger inntil Frøya Næringspark sin eiendom gnr 30 bnr 52, og medfører en 

naturlig utvidelse av denne. Bakgrunn for søknaden er at det er igangsatt arbeid med endring 

ev gjeldende reguleringsplan for Nesset industriområde. Endringen ønskes pga. planer for 

utlegging av marina for utleie til servcebåter for oppdrett, samt også en del småbåtplasser for 

beboere på Nesset. 

 

Den aktuelle parsellen som ønskes kjøpt ligger innenfor område regulert til næringsformål. 

 

Det vises ellers til vedlagte skriv fra Frøya Næringspark as datert 16.3.2018 
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Vurdering: 

Den omsøkte parsellen innebærer en naturlig forlengelse av næringseiendommen til Frøya 

Næringspark fram mot adkomstveien til eks. kai/sjøhusområde i sør. 

 

På den aktuelle parsellen står det et sjøhus som eies av Kjell Stub. Iht. tidligere opplysninger 

har Stub fått tillatelse til bygging av naustet, men må flytte det til annen tomt dersom arealet 

skal utnyttes til næring i samsvar med reguleringsplan. Frøya Næringspark har vært i kontakt 

med Stub og gitt ham forsikringer som beskrevet i brev av 16.3.18. Frøya Næringspark er også 

klar over at vannledningen til Uttian går over eiendommen og vil forholde seg til de klausuler 

som måtte følge av dette. 

 

Frøya Næringsutvikling uttaler at de gjerne stiller til forhandlinger om m2 pris på tomta og 

forutsetter at den avspeiler pris på sammenliknbare salg i kommunen. 

 

Rådmannen mener at den omsøkte tomteparsell innebærer en naturlig utvidelse av eiendommen 

til Frøya Næringspark, og har derfor ingen innvendinger mot at kommunen selger denne. I den 

seinere tid har Frøya kommune solgt 2 mindre tilleggsareal til næringseiendommer. På Nabeita 

kjøpe Hamos et tilleggsareal for 63 kr./m2 som var samme pris som for hovedeiendommen. På 

Sistranda har Frøya byggvare kjøpt et tillegsareal for 200 kr/m2. Ut fra beliggenhet og 

egnethet foreslår derfor rådmannen en pris på 120 kr/m2 som ligger mellom disse tidligere m2 

priser. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Tomteerverv er i samsvar med reguleringsplan 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Forutsatt foreslått tomtepris vil salget medføre en inntekt på ca. kr. 84.000,- 
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GAMMELSKOLEN SISTRANDA - FLYTTING ELLER RIVING-NY BEHANDLING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det vises til saksfremlegget for flytting eller riving/lagring av Sistranda gamle skole til ny 

tomt på museumstunet.  

Med de betenkninger man har når det gjelder evt. riving og lagring av bygningen, for senere 

oppføring på ny tomt så vedtar formannskapet at bygningen flyttes i sin helhet slik som 

foreslått i saksfremlegget.  

Det utlyses snarest anbud på arbeidene og det tas sikte på at arbeidet er fullført i løpet av 

skoleferien/høstferien. Saken legges fram for formannskapet til endelig godkjenning når 

anbud er mottatt.  

 

 

Vedlegg:  

 

Situasjonsplan – Ny plassering på «Museumstunet»  

Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 20.06.2017  

 

Saksopplysninger:  

 

Sistranda gamle skole skal flyttes fra nåværende plassering i skolegården ved dagens skole til 

museumstunet. Det er vurdert to ulike alternativ henholdsvis riving og merking av bygningsdelene 

for så oppsetting på nytt eller flytting av skolen med kran og bil, for oppsetting på ny grunnmur.  
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Fylkeskommunens kulturavdeling anbefaler at skolen flyttes hel, da dette vil være minst skadelig for 

bygningsdelene, da en riving vil kunne skade deler av bygningen både under rivingen og 

oppbyggigen på ny tomt.  

Vurdering:  

 

Dersom skolen skal flyttes hel må skifertaket tas ned, samt at tilbygget(inngangspartiet) må rives 

både for å redusere vekten og størrelsen på bygget. For å redusere høyden på bygget, slik at man 

kan passere under gangbroen mellom Sistranda skole og videregående skole, så må også takstolene 

demonteres.Ved flytting må det benyttes to store kranbiler samt trekkvogn. I tillegg må deler av 

gjerdet ved ballbingen tas ned.  

ON arkitekter er engasjert til å utarbeide en planskisse for plassering av skolen på ny tomt, som 

senere kan viderebearbeides til en reguleringsplan for museumstunet. Situasjonsplanen følger 

vedlagt og her er også det gamle «rådhuset» som ligger lagret på Kvisten, samt et fjøs innplassert. 

Det er gitt dispensasjon for flytting av skolen til den nye tomta, samt bygging av veg.  

Alternativet med riving av bygningsmassen for så å sette den opp på den nye grunnmuren er 

vanskelig å anslå. Dette arbeidet må også utføres av entreprenører som har erfaring med riving og 

oppsetting av verneverdige bygg. Kostnadene til prosjektering, vegbygging og grunnmur vil være 

de samme om man velger å rive bygningen for senere å sette den opp igjen. Det samme gjelder for 

riving av taket for senere pålegging av nytt tro samt pålegging av taksteinen. Imidlertid kan en da 

utsette arbeidene med veg og ny tomt ved at man midlertidig lagrer bygningen.  

Vi har vært i kontakt med snekkerfirma om en slik riving og de mener at riving vil skade 

bygingsdelene så mye at store deler av bygningen da må ertstattes med nye materialer ved 

nyoppføring. Noe av hensikten med å ta vare på bygningen vil derfor falle bort og rådmannen vil 

derfor ikke tilrå denne løsningen. Dette er også tilråding fra kulturavdelingen i fylkeskommunen.  

Rådmannen tilrår at bygningen flyttes til ny tomt på museumstunet og at det snarest innhentes 

anbud på arbeidene. Flyttingen bør skje i løpet av skoleferien, men dersom dette ikke er mulig så 

kan selve flyttingen skje i løpet av skolens høstferie.  

 

Forhold til overordna planverk:  

Kommunedelplan for Sistranda 

 



Saknr: 103/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.06.2018 

Arkivsaksnr: 

17/1658 

Sak nr: 

103/18 

Saksbehandler: 

Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 

M42 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

104/17 Formannskapet 15.06.2017 

/ Formannskapet 22.05.2018 

7/18 Formannskapet 15.01.2018 

103/18 Formannskapet 19.06.2018 

84/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

BOBILTØMMING: BYGGING OG DRIFT  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle etablering av bobiltømmestasjon innenfor en økonomisk 

ramme på 552.496,- inkludert MVA.  

 

Kostnad på inntil 552.496,- dekkes inn gjennom følgende prosjekt: 

551499 Opparbeide næringsområder. 

Ny Saldo: 23.350.972,- 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 7/18 

 
Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2017 sak 104/17 

 
Vedtak: 

Formannskapet vedtar at anbudsutlysningen trekkes. 

Rådmannen vurderer andre løsninger og tar saken tilbake til formannskapet høsten 2017. 

 

Det vurderes om vi kan bruke eksisterende slamavskillere som Frøya kommune allerede har etablert rundt om i 

Frøya kommune. 

 

Enstemmig. 
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Saksopplysninger:   

 

Følgende regelverk er gjeldende vedrørende kommuners ansvar knyttet til tømmestasjoner for 

bobil og båt: 

 

Forurensningsloven 

§ 26.(kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.) 

 

…Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, 

fritidsbåter m.v.  … 

 

Sak vedrørende anbud på bobiltømmestasjon er tidligere behandlet i formannskapet, sak 

104/17. Følgende vedtak ble fattet: 

«Formannskapet vedtar at anbudsutlysningen trekkes. Rådmannen vurderer andre løsninger 

og tar saken tilbake til formannskapet høsten 2017. Det vurderes om vi kan bruke 

eksisterende slamavskillere som Frøya kommune allerede har etablert rundt om i Frøya 

kommune.» 

 

Under ny behandling i formannskapet 15.01.2018, sak 7/18, ble følgende opplyst i 

saksfremlegg: Det er gjennomført en vurdering knyttet til å benytte seg av kommunens 

slamavskillere for tømming av bobiler. Vurdering er at kommunen ikke har egne anlegg som 

vil egne seg for en slik løsning. Dette var tema under rådmannens orientering i sak 146/17, 

Formannskapets møte 05.09.2017. Det ble videre orientert om at kommunen utlyste nytt 

anbud.  

 

I formannskapets møte 15.01.2018 ble saken utsatt og det ble muntlig bedt om at kommunen 

på nytt vurderer å bruke egne anlegg for etablering og drift av bobiltømmeanlegg. Et 

bobiltømmeanlegg må nødvenidgvis ligge i nærheten av en slamavskiller, evt en offentlig 

avløpsledning med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet. Teknisk har gått gjennom de mest 

aktuelle områdene hvor kommunen har offentlige slamavskillere og vurdert egnethet for 

etablering av tømmestasjon: 

- Brannstasjonen på Siholmen 

- Slamavskillere nedenfor blått kompetansesenter/kulturhus 

- Slamavskiller Beinskardet 

- Nordhammervika industriområde 

- Hamarviksvingen 

 

Videre er det vurdert hvorvidt kommunen selv har kapasitet på å følge opp denne type anlegg. 

 

Anbud 

I forbindelse med utarbeidelse av anbudsdokumenter har kommunen benyttet seg av Rambøll, 

gjennom eksisterende rammeavtale. Anbudsdokumentene ble ferdigstilt i slutten av november 

og anbudsfrist ble satt til 12.12.2017. Anbudet er på grunn av oppdragets karakter (å finne 

egnet leverandør lokalt) kun utlyst i lokale media, samt at tidligere interessenter er varslet om 

at anbudet blir utlyst. Tilbydere er kontaktet av kommunen 15.05.2018 og alle tre tilbydere 

vedestår sitt tilbud for denne utvalgsbehandling. 

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i konkurransen: 
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 Tilbyder står fritt til å bestemme plassering av anlegget, under forutsetning av at 

anlegget kan tilknyttes godkjent avløpsledning. 

 Aktuell plassering kan være i tilknytning til bensinstasjon, industrianlegg, marina eller 

lignende. 

 Anlegget skal ligge nær fylkesvei, fortrinnsvis i området mellom Nesset og Flatval. 

 Plassering skal presenteres som en del av tilbudet. 

 Adkomst og areal for oppstilling/parkering av 5-10 bobiler skal inngå i Leveransen. 

 Området skal være asfaltert (alternativt støpt plate) og ha nødvendig belysning og 

skilting. 

 Etablering av anlegget skal tilfredsstille krav iht. Plan & bygningsloven, med 

nødvendige tillatelser og hjemmel hos Frøya kommune. 

 Bygging og drifting av anlegget skal tilfredsstille krav i Byggherreforskriften, 

Forurensningsloven og annet lovverk relevant for denne type oppdrag. Herunder 

rutiner for sikkerhet mot forurensning og håndtering av evt. søl av septik mm.  

 Tilbyder skal som opsjon hensynta muligheten for tilkobling/tømming av septik fra 

småbåter. 

 Tankanlegg (type og kapasitet) skal beskrives av tilbyder. 

 Anlegget skal være ferdigstilt og klar for bruk påsken 2018. 

 Avtaleperioden skal være 10 år med opsjon på 5 + 5 år. 

 

Følgende tildelingskriterier for utvelgelse er gitt i anbudsdokumentet: 

 
 

Innen anbudsfristens utløp er det kommet 3 anbud. Ingen av de innkomne anbudene har 

leveranser som fyller formalkravene i anbudskonkurransen og det er opprettet kontakt mot alle 

tilbydere der det er gitt mulighet for ettersending av dokumentasjon. 

Når det gjelder prising av oppdraget er følgende sammenstilling valgt for konkurransen: 
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Som tabellen viser vil det ikke kun være etablering av tømmestasjon som vektes men også 

driftskostnader. 

 

Mottatte anbud 

Følgende anbud er mottatt: 

 

 

 

 

 
  

 

 

Vurdering: 

Bruk av kommunen egne anlegg for etablering av bobiltømming: 

- Brannstasjonen på Siholmen: 

En plassering på Siholmen vil være en direkte konflikt med adkomst inn i et område 

som er base for utrykningskjøretøy. Selv om en plasserer en tømmestasjon på baksiden 

vil denne konflikt være et faktum, samt at dette området er avsatt for parkering av 

brannmannskapets biler og øvingsområde. 

 

- Slamavskillere nedenfor blått kompetansesenter/kulturhus: 

Frøya kommune eier ikke selve grunnen hvor slamavskillere er etablert, uten at det 

nødvendigvis er en utfordring. Utfordringen på dette området er knyttet til adkomsten 

mellom de to byggene, samt at det området som kan være egnet vil være konfliktfylt 

med tanke på vareleveranser og arrangementer. 

 

- Slamavskiller Beinskardet: 

Nr. Tilbyder navn Lokasjon 

1 Frøya Transportsenter AS  Hamarvik 

2 Frøya Utleie AS Flatval (ferjekai) 

3 Rabben Marina AS Rabben Marina 
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Kommunen eier ikke grunnen hverken der slamavskillere er plassert eller adkomstvei. 

En eventuell etablering i dette området krever større anleggskostnad, tomteerverv og 

tillatelse fra Statens vegvesen. 

 

- Nordhammervika industriområde: 

Kommunen disponerer ikke grunn på dette området og det er ikke formålstjenlig å 

etablere en tømmestasjon der bobiler kommer i konflikt med leietakere og 

tungtransport i området. 

 

- Hamarviksvingen: 

Dette området er for så vidt et greit område for etablering, med unntak av at det er 

hyppige besøk av septikkbiler på tomta og selve området har en utforming og størrelse 

som ikke gjør det mulig å etablere snuplass. 

 

Formannskapet har fått en sak fra rådmannen vedrørende etablering av renseanlegg i 

Hamarviksvingen og i den sammenheng vil det være fornuftig å se på en løsning der 

tømmestasjon for bobiler ligger inne på dette området. Dette fordrer at renseanlegget vedtas 

etablert. Det vil ikke være mulig å etablere et tømmeanlegg i løpet av 2018.  

 

Rådmannen vurderer at det ikke vil være noen økonomiske besparelser i særlig grad å etablere 

en tømmestasjon i egen regi og det er ikke avsatt ressurser i driftsorganisasjonen for daglig 

oppfølging av anlegget i sesong. 

 

Anbud: 

Anbudsprosessen er satt på vent i forbindelse med at saken ble utsatt i januar 2018. Slik 

anbudet er lagt opp vil pris bli vektet med 80% av totalvurderingen i anbudskonkurransen noe 

som fører til at anbud med laveste kostnad vil ha et stor fortrinn før kvalitet vurderes. For 

gjennomføring av anbudsprosesser i offentlig sektor er det nødvendig at alle formalkrav i 

anbudsdokumentet er oppfylt av den enkelte tilbyder. Blir ikke dette tilfredsstilt skal det 

enkelte anbud forkastes. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at kommunens egne områder ikke er egnet for etablering av 

bobiltømmestasjon, med unntak av plassering på et eventuellt område hvis formannskapet 

vedtar å bygge et renseanlegg. En slik eventuell løsning er usikker spesielt med tanke på 

avhengighet av et annet vedtak, men også det tidsmessige aspektet må vurderes.   

 

Rådmannen vurder videre at skal en tømmestasjon kunne etableres før sommeren 2018 så må 

dette skje gjennom kontraktssignering med tilbydere i anbudskonkurransen. I og med at 

anbudskonkurransen fremdeles ikke er ferdig evaluert så ber rådmannen om at det gis fullmakt 

til å inngå kontrakt med vinner av anbudskonkurransen. Fullmakten gis innenfor rammen av 

høyeste anbud, 441.997,- kr eks MVA, totalt 552.496 inkl. MVA. Det vil bli gjennomført 

kontraktsforhandlinger med tilbyder(e). 

 

 

Forslag til vedtak 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle etablering av bobiltømmestasjon innenfor en økonomisk 

ramme på 552.496,- inkludert MVA.  
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Forhold til overordna planverk: 

Det er gjennom anbudsdokumentasjonen forutsatt at etablering av bobiltømmestasjon skal skje 

i henhold til krav iht. Plan & bygningsloven, med nødvendige tillatelser og hjemmel hos Frøya 

kommune. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kostnad på inntil 552.496,- dekkes inn gjennom følgende prosjekt: 

551499 - Opparbeide næringsområder. 

Kostnad for drift av tømmestasjon hensyntas i forbindelse med budsjettarbeidet kommende år. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

23.350.972,- 

 



Saknr: 104/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1599 

Sak nr: 

104/18 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

L80 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

104/18 Formannskapet 19.06.2018 

80/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

UTBYGGING AV FIBER TIL HUSSTANDER PÅ KVERVA OG NORDSKAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune blir med på intensjonsavtalen med Trøndelag fylkeskommune for 

utbygging av fiber til husstandene på Kverva og Nordskag med 325 000 kr. 

 

Intensjonsavtalen finansieres fra fond for IKT. 

Saldo på fondet pr. 08.06.18 er 1.821.672,20 kr. 

 

Vedlegg: 

Intensjonsavtale Frøya kommune - TRFK 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med en utbygning av fiber til en eiendom på Kverva, har Trøndelag 

fylkeskommune sendt en forespørsel til kommunen om å være med på en utbygning av fiber til 

husstandene på Kverva og Nordskag. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med at Telenor har en utbygningen av fiber til en eiendom på Kverva fikk 

kommunen en forespørsel om å være med på et fellesprosjekt med fylkeskommunen; «Felles 

Bredbåndstjenester i Trøndelag – Full BREDDE 2017», som innebærer å legge om traseen slik 

at Telenor samtidig kunne legge opp til at husstandene på Kverva og Nordskag kan koble seg 

på fiber. Planen for utbyggingen går på utbygning til 81 husstander 

 

Prosjektet har en total kost på ca. 2,7 mill. Av dette utgjør det offentlige tilskuddet kr 650 000 

eks mva. Dette deles mellom kommune og fylke, det vil si 325 000 kr hver.  

 

Fylkeskommunens plan er å lyse ut dette på Doffin i løpet av juni. 
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GEBYRREGULATIVET 2018 - REVIDERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til reviderte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya 

kommune for 2018 legges ut på høring i perioden 20.06.18 – 01.08.18. 

 

Vedlegg: 
 

 

 

Saksopplysninger:   

Rådmannen foreslår endringer i Gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 

pga. potensielt inntektstap på gebyrer i plansaker og ulovlig vedtak for ulovlighetsoppfølging. 

Rådmannen foreslår samtidig små endringer på andre områder. 

 

Vurdering: 

Kapittel 3 – Opphold i institusjon 

I dette punktet er teksten og beregningsmodell for maksimalsats endret og tilpasset gjeldende 

forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Kapittel 8 – Frøya kulturhus og kompetansesenter/ Vielser 

Dette punktet er nytt og er tatt inn med samme ordlyd som er publisert på Frøya kommune sine 

hjemmesider. I tillegg er det lagt inn prisliste for tilleggstjenester som ikke er inkludert i selve 

vielsesseremonien. 

 

Kapittel 12 – Deltakelse i frisklivstilbud i Frøya kommune 

Her informeres det om egenandel gjeldende fra 01.08.2017 jfr. politisk vedtak 
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Kapittel 13 - Vann – avløp – slam – renovasjon – feiing 

Endringene i VA-regulativet gjelder nødvendige tilleggsposter i forhold til gjeldende regulativ. 

Disse postene mangler i dag og er nødvendige for å få en mere dekkende og rettferdig 

gebyrbelastning.  

Avløp 

Tilknytningsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Bolig/fritidshus/hytte/driftsbygning/naust 7 585,00 9 481,00 

Næringsbygg m.m.: Avløpsledning 32 -110 mm 7 585,00 9 481,00 

                                 Avløpsledning 125 - 200 mm 14 873,00 18 591,00 

 

Slam 

Årsavgifter:     

Tømming minirenseanlegg – årlig tømming i rute (inntil 4 

m3 våtvolum (5 pe))  

3 012,00 3 765,00 

Tømming minirenseanlegg – tømming hvert 2. år i rute 

(inntil 4 m3 våtvolum (5 pe)) 

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum– tømming 

hvert 2. år i rute  

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum – tømming 

hvert 4. år i rute 

753,00 941,00 

Tett tank, årlig tømming i rute (inntil 4 m3)  2 760,00 3 450,00 

Tillegg pr. m3 (for tømming av alle typer tanker utover 4 

m3)  

317,00 396,00 

Ekstratømming utenom rute (inntil 4 m3 våtvolum) 3 012,00 3 765,00 

Tilleggsgebyr for ureglementert innhold i slamavskiller/ 

minirenseanlegg (Jfr. forskrift post 2.12.7 d) 

  

3 012,00 

  

3 765,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

Kapittel 16 – Byggesak 

Punktene om ulovlighetsoppfølging er tatt ut da kommunen ikke har adgang til å ta gebyr for 

ulovlighetsoppfølging i hht. plan- og bygningsloven § 33-1. 
 

Ulovlighetsoppfølging   

Forhåndsvarsel etter § 32 – 2 4 554,00 

Pålegg om stans og retting (§ 32 – 3) 9 108,00 

Pålegg om øyeblikkelig stans og opphør (§ 32 – 7) 9.108,00 

Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse (§ 32 – 7) Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 

Ilegging av overtredelsesgebyr Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 
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Saksbehandlingstid for møter og befaringer  Medgått tid 

(alt merket med rødt er endret siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 17 – Planbehandling 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. 

Rådmannen foreslår endringer i gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 

pga. potensielt inntektstap på gebyrer i plansaker. 

Gebyrer    

Reguleringsplan     

Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til fremming av 

planforslaget, inklusive ekspedering, kopiering 

av tekst, innhenting av høringsuttalelser osv. 

fram til kunngjøring av endelig vedtak. 

 

  

Oppstartmøte – ny plan   2 330,00 

Reguleringsplan inntil 10 daa   17 160,00 

Reguleringsplan 10-25 daa   21 460,00 

Reguleringsplan over 25 daa   21 460,00  
+ 14 270,00 per 

påbegynt 50 daa 

Ufullstendig 

planmateriale 

  4 533,00 pr retur 

Konsekvensutredninger  For planer som utløser krav om 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2, skal det 

betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 

50 % av satsene for selve reguleringsplanen. 

50 % av satsene for 

selve 

reguleringsplanen 

Planprogram   9 166,00 

Vann og avløpsplan     

  Vann og avløpsplaner med atskilt saksgang 17 761,00 

  Når denne behandles samtidig med 

reguleringsplan 

50% av grunnbeløp 

reguleringsplan 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av plan før 1. gangs 

behandling 

50 % av 

grunnbeløpet 

Reguleringsendringer 

   

Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i forbindelse med 

saksgang, ekspedering og kunngjøring av 

endelig vedtak 

  

  Endring som ikke krever forutgående utlysning 14 111,00 

  Endring som krever avgrenset høring 15 629,00 

  Endring som krever full høringsrunde og 20 335,00 
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utlegging til offentlig ettersyn 

      

Dispensasjoner     

Dispensasjon fra reguleringsplan.  

   

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring og alt arbeid 

fram til ferdig vedtak. 

 

  

  Søknad som ikke krever høring. 3 999,00 

  Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 

6 210,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad 

som er klar for politisk behandling, betales 70% 

av fullt gebyr 

70% av relevant 

sats over. 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner og fra 

PBL § 1-8, enkeltvis eller i kombinasjon. 

   

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring fram til ferdig 

vedtak.                

 

  

  

  Søknad som ikke krever høring. 
3 999,00 

  Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 6 210,00 

Trekking av søknad 

 

Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad 

som er klar for politisk behandling, betales 70% 

av fullt gebyr 

 

70% av relevant 

sats over. 

100-metersbeltet Dispensasjonsbehandling på bygging i 100-

metersbeltet i LNFR-områder 12 000,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 18 – Landbruksseksjonen 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. 

De endrede punktene merktet med rødt er fastsatt av staten. 

Gebyrer   

Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 

2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten. 

 

  
  

5 000,00 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 

23 § 12. Maksimalsats fastsatt av staten. 

  
2 000,00 

Gebyr i forbindelse med viltsaker 
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Godkjenning av nytt jaktvald 

 

1 039,00 

Utvidelse av eksisterende vald  

 

1 039,00 

Oppsplitting av eksisterende vald 

 

1 039,00 

Gebyr i forbindelse med deling av eiendom 

 

  

Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 

 

2 050,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 
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TITRANSPELET 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret ber rådmann iverksette planlegging og organisering av Titranspelet 2019 

2. Det etableres en organisasjon som vist som vedlegg i saken.  

3. Titranspelet skal gjennomføres som et utespel på Moldhaugen på Titran sommeren 2019 

4. Det bevilges kr. 250 000 for gjennomføring av Titranspelet som legges inn i budsjett og 

handlingplan for 2019.  

5. Formannskapet er referansegruppe til spelet og rådmann skal rapportere fremdrift til 

kulturutvalget 1 gang i måneden.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Brev til grunneiere på Titran 

2. Organisasjonskart Titranspel 2019 

 

 

Saksopplysninger:   

Titranulykken skjedde natt til 14. oktober 1899 som en følge av et uvær som ikke kunne varsles lokalt. 

Frøya i Trøndelag var uten telefonforbindelse og ingen fikk derfor stormvarselet som var slått opp blant 

annet i Kristiansund og Trondheim fredag den 13. oktober. Fiskerne dro derfor på havet, blant annet på 

grunn av utsiktene til gode fangster og kanskje like viktig, gode priser på storsilda. 141 fiskere omkom i 

uværet. I samme uvær omkom 30 mennesker i Røvær-ulykken i Rogaland. 

Spelplass: 

Både «prestbakkan», mellom kapellet og hovedveien, og Moldhaugen er tidligere brukt som arena. 

Virksomheten kultur og idrett har vært på befaring på områdene, og foreslår Moldhaugen som spelplass 

ved en eventuell oppsetning i 2019. Dette skyldes beliggenhet og de sjønære omgivelsene.  
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Hjemmelshaverne til grunneiendommer som ligger på og ved Moldhaugen er orientert i brevsform om at 

Moldhaugen foreslåes som spelplass under den politiske behandlingen. 

 

 

Fra evaluering av «Titranspelet» 28. – 29. april 2018 i kulturhuset: 

Musikalsk ledelse/produksjon: 

-Spesiell situasjon, skifte av musikalsk leder seint i produksjonen. 

-Bedre planlegging ved neste anledning for å unngå uheldige situasjoner, ta grep tidligere. 

-Mer konkret plan for innøving. Ble travelt på slutten. 

-Magne Romestrand kom inn som vikar for musiker 4 dager før forestilling. Magne tok grep om 

situasjonen, og satte sitt preg på den musikalske produksjonen som gjenstod å gjøre. Dette ble en 

suksessfaktor, selv om det opplevdes kaotisk for de som stod midt oppi det. All honnør til gode, trygge 

musikere for at de evner å samarbeide i en slik presset situasjon. 

-Følgemusikken til Kvinna ble et løft, både for aktøren, de andre utøverne og forestillingen. 

- «Live» musikk er positivt og bra! 

-Orkesteret kunne vært enda mer synlig. 

-Selv om spelet kan utvikles og endres, ønskes det at musikken skal være preget av den originale 

komposisjonen.  

-De nye sangene er et løft, kanskje det bør skrives enda flere?  

 

Drama/skuespillere/kor: 

-Ordvalg avviker fra manus. Uheldig på grunn av historiske ukorrekte gjengivelser. Man må ved denne 

type produksjoner være spesielt oppmerksom på historisk språkdrakt. 

-Man bør kunne forvente mer drama, og innlevelse. Ved senere anledninger bør det legges mer vekt på 

dette. F.eks arrangere kurs, samarbeid med kulturskole, teaterlag m.fl. 
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-Statister følte seg noe i veien når det var ventetid. Mange aktører bak scenen, fører til trengsel. Viktig å 

ta hensyn til alles behov. 

-Kunne vært mer korsang. Flere kor-arrangement. 

-Ved blandakor-arr var det for tynt med damestemmer. Her må det fylles ut neste gang. 

 

Lyd/lys: 

-Godt lydbilde, men kunne vært utnyttet bedre. Mer effekter. 

-Bildevalget var spesielt, og ble oppfattet forvirrende. Mismatch mellom handling på scenen og bilder på 

skjerm. 

-Når en investerer i en slik skjermløsning, burde det bli utnyttet i langt større grad.  

  

 

Arbeidsgruppa: 

-Viktig med tydelig rolleavklaring. 

-Spille på hverandre i gruppa, tettere samarbeid, bedre fordeling av oppgaver for å avlaste hverandre. 

-Uheldig at regissør hoppet av i desember, men godt samarbeid førte til at aktørene følte seg ivaretatt. 

 

Forhold til overordna planverk: 

I kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 under kapittel samfunn, næring og kultur, står følgende:  

 Frøya ivaretar kulturarven. 

Sånn vil vi gjøre det: 

 Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å skape opplevelser. 

 

I Strategisk plan for utvikling av kultur i Frøya kommune 2014 – 2019 i kapitel 3.3 Scenekunst, står 

følgende: 

Nr  Målsetting  Tiltak  

1  Videreutvikle scenekunst på 

Frøya.  

Etablere fast tradisjon for 

gjennomføring av spel i 

Frøya kommune.  

2  Samarbeid mellom 

profesjonelle og amatører.  

Etablere en samarbeidsarena 

mellom profesjonelle og 

amatører.  

3  Øke antall fremføringer.  Tilrettelegge for 

profesjonelle forestillinger.  

 

I handlingsplan for kulturvern og museum, vedtatt av formannskapet, er markering av Titransulykka 

lagt frem med ulike alternativer. Oppføring av Titranspelet er et av alternativene. Ser man tilbake på de 

siste 20 år, så er spelet oppført i 1999 og 2009. Med bakgrunn av regelmessigheten for de siste 

oppsetningene, er det nærliggende å tenke nye forestillinger i 2019. 

Fra handlingsplan for kulturvern og museum: 
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Titran –  

Titranulykka 1899 

Minnemarkering 

Fremdeles er Titranulykka en av de største ulykkene 

i norgeshistorien. Ulykka er blitt markert gjennom 

ulike arrangement siden hendelsen inntraff.  

På 80-tallet bestilte politikerne et spel som skulle 

formidle og ivareta minnet. Spelet har vært 

hovedarrangement de siste gangene markeringa har 

funnet sted, sist gang i 2009. 

 

Plan for videre markering i regi Frøya kommune: 

 

A) Minneord på kommunens hjemmeside, 13.oktober 

 

 

B) Markering på Titran hvert 10. år.  

1: Gudstjeneste i kapellet/friluftsgudstjeneste.  

 

 

 

2: Blomsternedleggelse ved bauta 17. mai, årlig  

 

3: Oppføring av Titranspel. Samarbeid med 

frivilligheten for å gjennomføre spel hvert 10. år. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Web-ansvarlig              

 

 

 

B) 

1: Kirken/Kultur  

 

 

 

2: Kultur/Grendelag  

 

3: Kultur/Frivillighet                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A) 13.10 

 

 

 

B)  

1: Søndag som 

faller nærmest 

13.10 

 

2: 13.10 

 

3: 

Administreres 

hvert 10.år 

 

 

Organisering av spelet 

Det er viktig at det bygges en grundig og overbyggende organisasjon av Titranspelet. Rådmannen 

foreslår en prosjektgruppe med mange involverte. Et forslag på organisasjonskart er lagt ved saken som 

vedlegg. De involverte i prosjektgruppen er personer som blant annet har ansvar for det kunstneriske, 

økonomi, markedsføring, logistikk/sikkerhet, regissør, innkjøp, kundeservice/info, spelplass, musikk, 

sponsing, biletter, pakkesalg og parkering. Lag og organisasjoner, samt kommunale virksomheter vil 

også bli involvert. Virksomhetsleder for kultur og idrett vil ha det overordnede ansvaret for Titranspelet 

2019. 

Rådmann har vært i kontakt med «Oda fra havet» og det er enighet om at det er mulig å samarbeide 

angående markedsføring av begge spelene.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Den foreslåtte totale kostnaden for Titranspelet er på kr. 715 000. Rådmannen legger til grunn at det er 

mulig å hente inn kr. 465 000 i inntekter gjennom billettsalg, annonser i program, salg av program og 

søknader på midler fra fond/organisasjoner. Rådmannen foreslår ut i fra budsjettet en kommunal 

bevilgning på kr. 250 00. Midlene legges inn i budsjett- og handlingsplan for 2019.  

 

Kostnader: 

  Budsjettforutsetninger Budsjett 

Leie av lokaler   - 

Lydproduksjon Ekstern leie av lyd + tekniker inkl. overnatting 85 000 

Lysproduksjon Kulturhuset står for lysproduksjon - 

Markedsføringspakke Komplett pakke som dekker Trøndelag 250 000 

Kostymer Kostymer til skuespillere 15 000 

Kulisser/rekvisitter Scene – scenekulisser og rekvisitter 30 000 
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Regissør  Profesjonell regissør 80 000 

Regissørassistent  Koreograf og assistent 10 000 

Musikalsk leder Ansvar for aktørene 10 000 

Orkesterleder Ansvar for orkesteret 10 000 

Musikere 4 musikere  20 000 

Kor – Mannskoret  Honorar Sistranda Mannskor 10 000 

Teaterlaget Honorar Frøya Teaterlag 10 000 

Reisegodtgjørelse Til involverte aktører med reisekostnader 30 000 

Mat og drikke til aktører   10 000 

Oppgradering infrastruktur Grusing av vei, strøm, bobiloppstilling etc. 60 000 

Sanitære forhold Leie av mobile toaletter og renhold av disse 20 000 

Andre varer og tjenester Innleie av effekter, rekvisita etc. 15 000 

Diverse Diverse uforutsette utgifter 50 000 

      

TOTALT: 715 000,- 

 

Inntekter: 

  Budsjettforutsetninger Budsjett 

illettinntekter  3 forestillinger 

300,- voksen/150,- barn 

750 billetter voksen 

300 billetter barn 

270 000 

Reklameinntekter Annonser i program 10 000 

Salg av program Salg av 300 stk. program a` 50,- 15 000 

Sponsormidler Søknad på midler fra fond/organisasjoner 100 000 

Kommunal støtte Tilskudd til lokale spel 70 000 

Kommunal bevilgning   250 000 

TOTALT: 715 000,- 

 

 

Vurdering: 

Rådmann foreslår å arrangere Titranspelet på Moldhaugen på Titran sommeren 2019. Dette er et stort 

arrangement og prosjektgruppen må starte arbeidet umiddelbart. Det er viktig at formannskapet er 

involvert og rådmann ønsker å holde kulturutvalget informert om fremdrift 1 gang i måneden. 

  

Den totale kostanden for spelet er på kr. 715 00. Det budsjetteres med en inntekt på kr. 465 000. 

Rådmann ber derfor om en bevilgning på kr. 250 000 som legges inn i budsjett og handlingsplan for 

2019.  
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  
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FRØYA KOMMUNE 

FORMANNSKAPET Saksliste 

Møtested: Møtedato: Kl. 

Kommunestyresalen 19.06.2018 13:00 
 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  

Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

 

Sakliste: 

 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

97/18 18/1617   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.18  

 

98/18 18/1616   

 REFERATSAKER  

 

99/18 18/1615   

 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER - MINORITETSSPRÅKLIGE BARN 

- VIDEREFØRING AV GRATIS SFO OG ØKT LEDERRESSURS 

BARNEHAGE  

 

100/18 16/3015   

 NAUSTPROSJEKTET  

 

101/18 18/720   

 KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 50 BNR 53 PÅ NESSET  

 

102/18 16/2738   

 GAMMELSKOLEN SISTRANDA - FLYTTING ELLER RIVING-NY 

BEHANDLING  

 

103/18 17/1658   

 BOBILTØMMING: BYGGING OG DRIFT  

 

104/18 18/1599   

 UTBYGGING AV FIBER TIL HUSSTANDER PÅ KVERVA OG 

NORDSKAG  

 

 

105/18 18/1600   



 GEBYRREGULATIVET 2018 - REVIDERING  

 

106/18 18/1587   

 TITRANSPELET 2019  

 

107/18 18/1619   

 ORDFØRERS ORIENTERING  

 

108/18 18/1618   

 RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

Sistranda, 19.06.18 

 

  Berit Flåmo  

  Ordfører 

  Siv-Tove Skarshaug 

  Sekretær 

  

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 

 

www.froya.kommune.no. 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 05.06.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 05.06.18 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 
 

Referat møte i ordførerkollegiet i Orkdalsregionen 25. mai 2018 

Svar Søknad om midler til filmproduksjon Best Sheep 

Svar søknad vedr. tilrettelegging for turistme på Sula 
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NORDSKAG OPPVEKSTSENTER - MINORITETSSPRÅKLIGE BARN - 

VIDEREFØRING AV GRATIS SFO OG ØKT LEDERRESSURS BARNEHAGE  

 

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til formannskapet: 

 

1. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på 

Nordskag oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med tiltaket kr 60.000 foreslås 

finansiert over økt skatteinngang.  

2. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved barnehagen for 

å ivareta det overordnede barnehagefaglige ansvaret ved oppvekstsentret fra 1. august 

2018. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over økt skatteinngagn. Kostnaden for 

2019 innarbeides i budsjett for 2019.  

3. Kommunestyre vedtar å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet 

på 2 år ved barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved 

barnehagen - samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnaden på kr 

140.000 for høsten 2018 tas over tilskudd vedr forsterket språkopplæring for 

minoritetsspråklige elever.  

4. Rådmannen bes vurdere videreføring av prosjektet med gratis SFO i budsjettprosessen 

for 2019. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på 

Nordskag oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med tiltaket kr 60.000 foreslås 

finansiert over økt skatteinngang.  

2. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved barnehagen for å 

ivareta det overordnede barnehagefaglige ansvaret ved oppvekstsentret fra 1. august 2018. 

Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over økt skatteinngagn. Kostnaden for 2019 

innarbeides i budsjett for 2019.  

3. Kommunestyre vedtar å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet på 2 

år ved barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved barnehagen - 

samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 

2018 tas over tilskudd vedr forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever.  
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 33/18 

 
Vedtak: 

5. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag 

oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med tiltaket kr 60.000 foreslås finansiert over økt 

skatteinngang.  

6. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved barnehagen for å ivareta det 

overordnede barnehagefaglige ansvaret ved oppvekstsentret fra 1. august 2018. Kostnaden på kr 

140.000 for høsten 2018 tas over økt skatteinngagn. Kostnaden for 2019 innarbeides i budsjett for 

2019.  

7. Kommunestyre vedtar å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet på 2 år ved 

barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved barnehagen - samtidig være 

en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over tilskudd 

vedr forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever.  

8. Rådmannen bes vurdere videreføring av prosjektet med gratis SFO i budsjettprosessen for 2019. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg 1: Evaluering av gratis kjernetid i SFO – Nordskag oppvekstsenter 
 

Saksopplysninger:   

 

For 10 år tilbake var det færre enn 5 barn ved Nordskag oppvekstsenter der en eller begge 

foreldrene var fra et annet land enn Norge. For 5 år siden var det rundt 50 % av barna i 

barnehagen og 30% elevene i skolen som hadde foreldre fra et annet land. De norske var den 

gang fortsatt majoriteten. 
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Situasjonen fra høsten, skole- og barnehageåret 2018/2019 er at hele 85,5 % av barna i 

barnehagen er minoritetsspråklige - dvs   barn der en eller begge foresatte har 
utenlandskbakgrunn (barn med en svensk foresatt ikke medregnet). I skolen er andelen 71 % 
minoritetsspråklige.  
 
Andelen norske barn er henholdsvis 13,5% i barnehagen og 29% i skolen. Totalt 17 av 61 
barn/elever ved oppvekstsentret har to norske foreldre. 
 
Fordeling norske barn vs minoritetsspråklige barn ved Nordskag oppvekstsenter fra høst 2018 

Antall barn

Antall % Antall %

0 0 9 100 9

2 13 13 87 15

3 8 10 92 13

5 13,5 32 86,5 37

Antall elever

Antall % Antall %

0 0 4 100 4

0 0 10 100 10

3 50 3 50 6

2 50 2 50 4

0 0 7 100 7

3 60 2 40 5

4 80 1 20 5

12 29 29 71 41

Antall % Antall % Ant.tot.

17 22 61 78 78

Totalt

Totalt 

Norske elever Elever med min.bakgrunn

Nordskag OPVS Norske Med min.bakgrunn

2.klasse

3.klasse

4.klasse

5.klasse

6.klasse

7.klasse

Barnehagen Norske barn Barn med min.bakgrunn

Skolen

1.klasse

Avdeling Blåbærtua

Avdeling Lyngheia

Avdelling Moseberget

Totalt

 
 

Hva sier teorien om god språkopplæring 
 

Alle som skal lære et språk trenger gode språkmodeller rundt seg. Språkopplæring for de med 

utfordringer krever at det tilrettelegges for intensiv opplæring i mindre grupper flere ganger 

ukentlig. Et barn som skal lære og lese og forstå tekst, må ha et godt utviklet vokabular. Som 

ellers der opplæring foregår er den gode relasjonene mellom barn/elev og voksen/ansatte 

avgjørende. En forutsetning for god relasjon er at språket er funksjonelt.  

Utfordringen oppstår når uenigheter skjer på et språk ansatte ikke mestrer. 

Kommunikasjonsvansker fører lett til misforståelser og hemmer læring. I tillegg kan 

kommunikasjonsvansker lett skape uenighet i barnegrupper fordi barn som oftest leker på sitt 

morsmål. Dette igjen fører lett til uenigheter og uvennskap. 
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Hva er det som gjør Nordskag oppvekstsenter bra? 
 

Tilpasset opplæring med rom for alle og blikk for den enkelte står sentralt ved Nordskag 

OPVS. Det legges stor grundighet til opplæringen der språkmodeller og begrepsinnlæring står 

sentralt.  I tillegg legges det mye arbeid i å lage oversettelser, visualisere og kontinuerlig 

repetere over tid.  

Dette skaper resultater - kartleggingsresultatene for 1.-3. trinn ligger over landsgjennomsnitt 

de siste årene.   

Videre er de ansattes genuine engasjement og stolthet til sin arbeidsplassen av svært stor 

betydning. 

 

Hva skal til for å sikre en god språkopplæring 
 

Barnehage  
 Muligheten til å drive språkopplæring i mindre grupper 

 Tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner 

 Økt bemanning for å sikre at våre barn når kravene i rammeplanen 

 Styrking for at våre barn skal snakke norsk ved skolestart 

 Tidlig innsatsmidler fra 1 års alder 

 Økt kompetanse innen feltet for å sikre god opplæring. 

SFO 
 Muligheten for å fortsette god inkludering blant elevene 

 Ha nok voksne for å sikre økt bruk av norskspråket 

 Veiledning i lek  

 Ekstra leksehjelp for å repetere. 

 

Tiltak som er iverksatt ved Nordskag OPVS 
 

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018 ble følgende vedtatt - ref KST-sak 142/17: 

«Det iverksettes et prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag 

oppvekstsenter fram til sommeren 2018. Det er viktig at foreldrene motiveres slik at tilbudet 

blir benyttet. Ordningen evalueres i forhold til effekt på språkutvikling og integrering. 

Kostnader kr: 81 828,-» 

 

Ordningen startet opp 5. februar, med 6 elever. Antall elever som benyttet SFO-tilbudet før 

den nye ordningen med gratis SFO trådde i kraft var 2.  Elevene opplevde dette tilbudet så bra 

at det kom flere elever og ganske raskt hadde man rundt halvparten av eleven på småtrinnet 

med på tiltaket (16 av 28 elever). Ikke alle kommer alle dager, det avhenger blant annet om 

foreldrene jobber slik at det passer å hente dem etter jobb.  

 

Evaluering av tiltaket ligger vedlagt. Vedlegg 1. 

 



Saknr: 99/18 

Enhetslederen skriver i sin evaluering følgende:  

«Lilleby SFO meldte om at det er vanskelig å måle hvilken effekt gratis kjernetid i SFO har 

på språklæring, siden de lærer språk både i skoletida og på fritida ellers. Det er vanskelig å 

isolere effekten av SFO. Det samme ser vi hos oss, men vi opplever at elevene blir bedre ut 

over skoleåret, og spesielt blir en del mye bedre på å prøve å snakke, noen tør mye mer nå 

enn da vi starta opp. Dette gjelder særlig de som i utgangspunktet snakket minst. 

35% av barna på SFO har norsk som morsmål og dette er viktig for de andre; de trenger 

eksperter de kan lære av og øve med. 

Sosialt ser vi at de trives sammen etter skoletid, det er lite konflikter og god stemning, noe 

som også har betydning for det sosiale miljøet og læring på skolen. 

Effekten på det sosiale miljøet ble også trukket fram som en positiv effekt da vi besøkte 

Lilleby skole/SFO». 

 

Nordskag OPVS ønsker at tilbudet med SFO videreføres for høsten 2018 og ut året.  

 

 

Tiltak som ønskes iverksatt fra barnehage- og skoleåret 2018/2019 
 

Som beskrevet over ønsker virksomheten å styrke barnehagen gjennom ytterligere forsterket 

fokus på tidlig innsats og språkopplæringen gjennom opplæring i mindre grupper. Dette for 

tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner slik at kravene i den nye rammeplan for 

barnehagen nås og med det at våre barn skal snakke norsk ved skolestart. 

Per i dag mangler barnehagen ved Nordskag OPVS overordnet barnehagefaglig kompetanse i 

ledelsen. I forhold til den nye rammeplan beskrives denne overordnede funksjonen som en del 

av «styrer» oppgaven:  

«Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og 

administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget 

som er gitt i disse. Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. En 

forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et godt samarbeid med 

barnehageeieren, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale. 

Styreren leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og 

utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen 

involveres. 

Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante 

institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og 

barnevernet». 

 

For å ivareta denne funksjonen til en 3 avdelingers barnehage med 37 barn bør det være en 

øremerkede ressurs tilsvarende 0,5 ÅV.  

Til sammenligning har Nabeita OPVS med en 4 avdelingers barnehage og 52 barn, i dag en 

avdelingsleder med 0,7 ÅV som ivaretar det overordnede barnehagefaglige ansvaret. 
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Vurdering: 

 

De faglige og pedagogiske begrunnelsene for gratis SFO er gode, og tiltaket som sådan gir 

med stor sannsynlighet bedre språkutvikling og med det bedret integrering for elevene. 

Samfunnspolitisk vil en videreføring av gratis SFO ved én virksomhet kunne påvirke 

bosettingsmønsteret i kommunen, og på den måten gjøre den aktuelle skolekretsen mer 

attraktiv enn andre kretser. Dette er noe vi har registret - der en familie flyttet fra Dyrøya 

kretsen til Nordskag kretsen. Begrunnelsen var gratis SFO. 

En familie vil spare i overkant av 20 000,- i året ved å bosette seg i Nordskag krets, framfor 

andre kretser. Og det er for ett barn, har man to barn i SFO-alder, «sparer» en familie 34 000,- 

årlig på å bosette seg i Nordskag krets.  

Dette kan gjøre de andre skolene/oppvekstsentrene mindre attraktive for familier.  

Til tross for dette anbefaler rådmann at ordningen videreføres ut kalenderåret 2018. Kostnaden 

med denne videreføringen vil være kr 65.000 inkl sos. kostnader.   

Videre anbefaler rådmann at ÅV-rammen for Nordskag OPVS utvides med 0,5 ÅV for å 

tilfredsstille kravet om overordnet barnehagefaglig kompetanse. Kostnad 140.000,- inkl sosiale 

kostander for høsten 2018. 

Likeledes ønsker rådmann å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet 

på 2 år ved barnehagen for å forsterket fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved 

barnehagen - samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnad 140.000,- inkl 

sosiale kostander for høsten 2018. 

 

 

Økonomi: 

Rådamnnen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådmannen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då..   
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NAUSTPROSJEKTET  

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til formannskapet: 

 

Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i prosjektrapporten. Det å 

tilby gi alternativ opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter til elever ved 

ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og mestring er svært positivt. Kostnadene for høst 

2018 på kr 90.000,- tas over økt skatteinngang. Kostnaden for 2019 tas i budsjettet for 2019.  
 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i prosjektrapporten. Det å tilby gi 

alternativ opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter til elever ved ungdomstrinnet som sliter 

med motivasjon og mestring er svært positivt. Kostnadene for høst 2018 på kr 90.000,- tas over økt 

skatteinngang. Kostnaden for 2019 tas i budsjettet for 2019.  

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 32/18 

 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i prosjektrapporten. Det å tilby gi alternativ 

opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter til elever ved ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og 

mestring er svært positivt. Kostnadene for høst 2018 på kr 90.000,- tas over økt skatteinngang. Kostnaden for 

2019 tas i budsjettet for 2019.  

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg 1: Naustprosjekt – en alternativ opplæringsarena - prosjektbeskrivelse 

Vedlegg 2:  ”Naustprosjektet”– høringsuttalelse fra det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre 
 

Saksopplysninger:   

De nye læreplanene som kom i 1997, Reform –97, medførte strengere krav til teoretisk 

mestring. Etter hvert erfarte skolene at elever med lærevansker og manglende motivasjon for 
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teorifag ikke fikk forventet faglige framgang, og med dette nederlagsfølelse og antiholdning til 

skolen.  

 

Høsten 2000 startet derfor Sistranda skole med Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen i spissen 

et prosjekt som fikk navnet Naustprosjektet. Ideen bak prosjektet var å skape et 

opplæringstilbud for teoritrøtte elever tuftet på praktisk tilnærming til skolefagene. Praksisen 

ble knyttet til maritim aktivitet. Etter hvert ble «faget» et tilbud innenfor tilvalgsfaget praktisk 

prosjektarbeid i ungdomsskolen. 

 

I 2004 ble det fremmet nye ideer for Naustprosjektet. Disse idéene tok utgangspunkt i Frøya 

modellen - et prosjekt som hadde fokus på hele opplæringslivsløpet «fra barnehage til 

universitet». Man så for seg at Naustprosjektet skulle integreres som en praksisnær 

læringsarena for hele Frøyaskolen. Det vil si at Naustprosjektet skulle implementeres ved alle 

skoler og på alle klassetrinn. Det ble laget lokale læreplaner der praktiske maritime aktiviteter 

skulle danne grunnlag for teoretisk opplæring.  

 

Erfaringene med Naustprosjektet var gode.  

 

Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble praktisk prosjektarbeid som tilvalgsfag 

avskaffet, fordi en da i større grad vektla målet om at så mange elever som mulig skal lære seg 

flere fremmedspråk i løpet av ungdomsskolen 

(St. meld. nr. 30 2003–2004). 

 

Med bortfallet av faget praktisk prosjektarbeid ble det utfordringer med å gjennomføre 

naustprosjektet i daværende form. I tillegg fikk man økonomiske utfordringer med å finansiere 

prosjektet og Naustprosjektet kulminerte.   

 

 

Dagens situasjon 
Gjennom nasjonale målinger og kartlegginger av læringsresultater og læringsutbytte ser man at 

det er mange av grunnskoleelevene som sliter med motivasjon og mestring, noe som gir 

manglende læring og læringsutbytte. Denne utviklingen ser man på alle trinn, og spesielt blant 

gutter på ungdomstrinnet. Dette gjelder også i høyeste grad for Frøya.   

   

I forbindelse med evaluering av Kunnskapsløftet (St. meld. nr 44 2008–2009: 26) ble det 

konstatert at dagens ordning med fremmedspråk og språklig fordypning ikke fungerer like bra 

for alle elever. 

 

Stortingsmeldingen framhever hvordan spesielt fordypningsfagene med språk oppleves som 

problematiske. Årsaker til dette kan være for krevende læreplaner og manglende motivasjon 

hos elevene. Dette ses på som bekymringsfullt også i en større sammenheng, ettersom mange 

elever med økende alder opplever at «grunnskolen blir mindre relevant og lite motiverende» og 

dermed mentalt faller ut av læringsprosessen. Dette kan igjen kan føre til svake faglige 

resultater og frafall i videregående opplæring. 

 

Som en følge av evalueringen foreslås det i stortingsmeldingen forsøk med et nytt fag – 

arbeidslivsfag. En sentral intensjon med å innføre arbeidslivsfaget i skolen var «å bidra til å 

skape et ungdomstrinn som tar bedre hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi 
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bedre motivasjon for flere» (St. meld. nr 44 2008–2009). Faget skal gi elever som ønsker det 

«større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring.» 

Det overordnede formålet skal være «å styrke elevenes faglige motivasjon, samtidig som det 

ivaretar utvikling av grunnleggende ferdigheter på en god måte». 

 

Erfaringene med arbeidslivsfaget ble så god at faget ble besluttet implementert i revideringen 

av læreplan i 2014. Til de skoler som ønsker å tilby faget skal arbeidslivsfaget utvikles med 

utgangspunkt i de yrkesfaglige utdannings-programmene innenfor videregående opplæring.   

 

Det er i denne anledningen Naustprosjektet foreslås revitaliseres gjennom å koble 

ungdomskolen og Guri Kunna videregående skolen sammen gjennom arbeidslivsfaget.  Det er 

først og fremst naturbruklinja ved Guri Kunna vgs. som vil være hovedsamarbeidspartner, i 

tillegg kan det være aktuelt å søke samarbeid med matfag.   

Det å tilby praktisk arbeid med oppgaver som særpreger ulike yrker knyttet til maritim 

aktivitet, kan gi bedre motivasjon og læringsutbytte for flere.  

 

Det nye Naustprosjektet er forankret i det «gamle» Naustprosjektets pedagogiske tankegang. 

Vi vil videreføre arbeidet Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen la ned i det «gamle» 

Naustprosjektet. Hovedmålsettingen den gang som nå, er å gi alternativ opplæring gjennom 

praktiske sjørelaterte aktiviteter, og etablering av elevbedrift.  

Naustprosjektet er eid av Frøya kommune. Det vil i praksis si at kommunen er med på å 

kvalitetssikre vårt arbeid og er medansvarlig for at de gjeldende regler for 

grunnskoleopplæringen følges.  

For å få fullstendig oversikt over prosjektet bes prosjektbeskrivelsen leses - ref vedlegg. 

 

Høring 
Utarbeidet rapport er sendt på høring til 13 relevante høringsparter. Det er kun mottatt 
tilbakemelding fra: Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre. 
 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen foreslår oppstart av prosjektet fra og med skoleåret 2018/2019. For høstsemestret 

2018 foreslås det oppstart med en gruppe på 4 - 6 elever.  For vårsemestret foreslås to grupper 

med til sammen inntil 12 elever. Kostandene for høsten vil utgjøre ca kr 90.000. for 0,3 ÅV. 

Driftskostnader på ca kr 15.000 tas over Sistranda skoles driftsbudsjett.  

Kostnadene for 2019 innarbeides i budsjettet for 2019 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Rådamannen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådamnnen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då.. 
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KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 50 BNR 53 PÅ NESSET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya Næringspark får kjøpe parsell av gnr 30 bnr 53 for 120 kr/m2. Kostnader i 

forbindelse med oppmåling og fradeling bekostes av kjøper. 

2. Det forutsettes at evt. privatrettslig avtale med Kjell Stub overholdes. 

3. Det fortsettes at ansvar for sikring av hovedvannledningen til Uttian over 

omsøkte parsell overtas av kjøper. 

 

 

Vedlegg: 

 
Søknad om kjøp av parsell av gnr 30 bnr 53 på Nesset datert 16.3.2018 

Kartutsnitt som viser omsøkt parsell. 

Utsnitt reguleringsplan 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

18/720-1 KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 30 BNR 53 PÅ NESSET  

  

18/720-2 FORELØPIG SVAR - KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 30 

BNR 53 PÅ NESSET  

  

    

 

Saksopplysninger:   

Frøya Næringspark ønsker å kjøpe parsell av gnr 30 bnr 53 som eies av Frøya kommune på ca. 

700 m2. Parsellen ligger inntil Frøya Næringspark sin eiendom gnr 30 bnr 52, og medfører en 

naturlig utvidelse av denne. Bakgrunn for søknaden er at det er igangsatt arbeid med endring 

ev gjeldende reguleringsplan for Nesset industriområde. Endringen ønskes pga. planer for 

utlegging av marina for utleie til servcebåter for oppdrett, samt også en del småbåtplasser for 

beboere på Nesset. 

 

Den aktuelle parsellen som ønskes kjøpt ligger innenfor område regulert til næringsformål. 

 

Det vises ellers til vedlagte skriv fra Frøya Næringspark as datert 16.3.2018 



Saknr: 101/18 

 

Vurdering: 

Den omsøkte parsellen innebærer en naturlig forlengelse av næringseiendommen til Frøya 

Næringspark fram mot adkomstveien til eks. kai/sjøhusområde i sør. 

 

På den aktuelle parsellen står det et sjøhus som eies av Kjell Stub. Iht. tidligere opplysninger 

har Stub fått tillatelse til bygging av naustet, men må flytte det til annen tomt dersom arealet 

skal utnyttes til næring i samsvar med reguleringsplan. Frøya Næringspark har vært i kontakt 

med Stub og gitt ham forsikringer som beskrevet i brev av 16.3.18. Frøya Næringspark er også 

klar over at vannledningen til Uttian går over eiendommen og vil forholde seg til de klausuler 

som måtte følge av dette. 

 

Frøya Næringsutvikling uttaler at de gjerne stiller til forhandlinger om m2 pris på tomta og 

forutsetter at den avspeiler pris på sammenliknbare salg i kommunen. 

 

Rådmannen mener at den omsøkte tomteparsell innebærer en naturlig utvidelse av eiendommen 

til Frøya Næringspark, og har derfor ingen innvendinger mot at kommunen selger denne. I den 

seinere tid har Frøya kommune solgt 2 mindre tilleggsareal til næringseiendommer. På Nabeita 

kjøpe Hamos et tilleggsareal for 63 kr./m2 som var samme pris som for hovedeiendommen. På 

Sistranda har Frøya byggvare kjøpt et tillegsareal for 200 kr/m2. Ut fra beliggenhet og 

egnethet foreslår derfor rådmannen en pris på 120 kr/m2 som ligger mellom disse tidligere m2 

priser. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Tomteerverv er i samsvar med reguleringsplan 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Forutsatt foreslått tomtepris vil salget medføre en inntekt på ca. kr. 84.000,- 
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GAMMELSKOLEN SISTRANDA - FLYTTING ELLER RIVING-NY BEHANDLING  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til saksfremlegget for flytting eller riving/lagring av Sistranda gamle skole til ny tomt 

på museumstunet.  

Med de betenkninger man har når det gjelder evt. riving og lagring av bygningen, for senere 

oppføring på ny tomt så vedtar formannskapet at bygningen flyttes i sin helhet slik som 

foreslått i saksfremlegget. 

Det utlyses snarest anbud på arbeidene og det tas sikte på at arbeidet er fullført i løpet av 

skoleferien/høstferien. Saken legges fram for formannskapet til endelig godkjenning når anbud 

er mottatt.  

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 01.06.2017 sak 62/17 

 

Vedtak: 

 Gammelskolen tas ned med tanke på lagring frem til evt egnet plass for gjenoppbygging 

er funnet. Frist for gjennomføring nedtaking settes til 10. August. 
 

 Interessegruppa for gammelskolen kontaktes for evt dialog og samarbeid.  

 

 Kostnader med dette behandles i egen sak når et overslag foreligger. 

 

Enstemmig.  
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2017 sak 91/17 

 

Vedtak: 

 Gammelskolen tas ned med tanke på lagring frem til evt egnet plass for gjenoppbygging 

er funnet. Frist for gjennomføring settes til 10. August. 

 

 Interessegruppa for gammelskolen kontaktes for evt dialog og samarbeid.  

 

 Kostnader med dette behandles i egen sak når et overslag foreligger. 

 

Enstemmig.  

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.01.2017 sak 10/17 

 

Vedtak: 

Saken utsettes i påvente av ferdigstillelse av handlingsplan/ tiltaksplan for kulturminner i Frøya 

kommune. Denne forventes ferdigstilt i løpet av 3 mnd. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.12.2016 sak 164/16 

 

Vedtak: 

Gammelskolen ved Sistranda skole vedtas rives. 

Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet, etter at anbud er 

innhentet. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 
 

Situasjonsplan – Ny plassering på «Museumstunet» 

Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 20.06.2017 

 

Saksopplysninger:   
 

Sistranda gamle skole skal flyttes fra nåværende plassering i skolegården ved dagens skole til 

museumstunet. Det er vurdert to ulike alternativ henholdsvis riving og merking av 

bygningsdelene for så oppsetting på nytt eller flytting av skolen med kran og bil, for oppsetting 

på ny grunnmur. 

Fylkeskommunens kulturavdeling anbefaler at skolen flyttes hel, da dette vil være minst 

skadelig for bygningsdelene, da en riving vil kunne skade deler av bygningen både under 

rivingen og oppbyggingen på ny tomt. 

Vurdering: 

 

Dersom skolen skal flyttes hel må skifertaket tas ned, samt at tilbygget(inngangspartiet) må 

rives både for å redusere vekten og størrelsen på bygget. For å redusere høyden på bygget, slik 
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at man kan passere under gangbroen mellom Sistranda skole og videregående skole, så må 

også takstolene demonteres.Ved flytting må det benyttes to store kranbiler samt trekkvogn. I 

tillegg må deler av gjerdet ved ballbingen tas ned. 

ON arkitekter er engasjert til å utarbeide en planskisse for plassering av skolen på ny tomt, som 

senere kan viderebearbeides til en reguleringsplan for museumstunet. Situasjonsplanen følger 

vedlagt og her er også det gamle «rådhuset» som ligger lagret på Kvisten, samt et fjøs 

innplassert. Det er gitt dispensasjon for flytting av skolen til den nye tomta, samt bygging av 

veg. 

Alternativet med riving av bygningsmassen for så å sette den opp på den nye grunnmuren er 

vanskelig å anslå. Dette arbeidet må også utføres av entreprenører som har erfaring med riving 

og oppsetting av verneverdige bygg. Kostnadene til prosjektering, vegbygging og grunnmur vil 

være de samme om man velger å rive bygningen for senere å sette den opp igjen. Det samme 

gjelder for riving av taket for senere pålegging av nytt tro samt pålegging av taksteinen. 

Imidlertid kan en da utsette arbeidene med veg og ny tomt ved at man midlertidig lagrer 

bygningen.  

Vi har vært i kontakt med snekkerfirma om en slik riving og de mener at riving vil skade 

bygingsdelene så mye at store deler av bygningen da må ertstattes med nye materialer ved 

nyoppføring. Noe av hensikten med å ta vare på bygningen vil derfor falle bort og rådmannen 

vil derfor ikke tilrå denne løsningen. Dette er også tilråding fra kulturavdelingen i 

fylkeskommunen. 

Rådmannen tilrår at bygningen flyttes til ny tomt på museumstunet og at det snarest innhentes 

anbud på arbeidene. Flyttingen bør skje i løpet av skoleferien, men dersom dette ikke er mulig 

så kan selve flyttingen skje i løpet av skolens høstferie. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommunedelplan for Sistranda 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.06.2018 

Arkivsaksnr: 

17/1658 

Sak nr: 

103/18 

Saksbehandler: 

Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 

M42 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

104/17 Formannskapet 15.06.2017 

/ Formannskapet 22.05.2018 

7/18 Formannskapet 15.01.2018 

103/18 Formannskapet 19.06.2018 

84/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

BOBILTØMMING: BYGGING OG DRIFT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle etablering av bobiltømmestasjon innenfor en økonomisk 

ramme på 552.496,- inkludert MVA.  

 

Kostnad på inntil 552.496,- dekkes inn gjennom følgende prosjekt: 

551499 Opparbeide næringsområder. 

Ny Saldo: 23.350.972,- 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 7/18 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2017 sak 104/17 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar at anbudsutlysningen trekkes. 

Rådmannen vurderer andre løsninger og tar saken tilbake til formannskapet høsten 2017. 

 

Det vurderes om vi kan bruke eksisterende slamavskillere som Frøya kommune allerede har 

etablert rundt om i Frøya kommune. 

 

Enstemmig. 
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Saksopplysninger:   

 

Følgende regelverk er gjeldende vedrørende kommuners ansvar knyttet til tømmestasjoner for 

bobil og båt: 

 

Forurensningsloven 

§ 26.(kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.) 

 

…Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, 

fritidsbåter m.v.  … 

 

Sak vedrørende anbud på bobiltømmestasjon er tidligere behandlet i formannskapet, sak 

104/17. Følgende vedtak ble fattet: 

«Formannskapet vedtar at anbudsutlysningen trekkes. Rådmannen vurderer andre løsninger 

og tar saken tilbake til formannskapet høsten 2017. Det vurderes om vi kan bruke 

eksisterende slamavskillere som Frøya kommune allerede har etablert rundt om i Frøya 

kommune.» 

 

Under ny behandling i formannskapet 15.01.2018, sak 7/18, ble følgende opplyst i 

saksfremlegg: Det er gjennomført en vurdering knyttet til å benytte seg av kommunens 

slamavskillere for tømming av bobiler. Vurdering er at kommunen ikke har egne anlegg som 

vil egne seg for en slik løsning. Dette var tema under rådmannens orientering i sak 146/17, 

Formannskapets møte 05.09.2017. Det ble videre orientert om at kommunen utlyste nytt 

anbud.  

 

I formannskapets møte 15.01.2018 ble saken utsatt og det ble muntlig bedt om at kommunen 

på nytt vurderer å bruke egne anlegg for etablering og drift av bobiltømmeanlegg. Et 

bobiltømmeanlegg må nødvenidgvis ligge i nærheten av en slamavskiller, evt en offentlig 

avløpsledning med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet. Teknisk har gått gjennom de mest 

aktuelle områdene hvor kommunen har offentlige slamavskillere og vurdert egnethet for 

etablering av tømmestasjon: 

- Brannstasjonen på Siholmen 

- Slamavskillere nedenfor blått kompetansesenter/kulturhus 

- Slamavskiller Beinskardet 

- Nordhammervika industriområde 

- Hamarviksvingen 

 

Videre er det vurdert hvorvidt kommunen selv har kapasitet på å følge opp denne type anlegg. 

 

Anbud 

I forbindelse med utarbeidelse av anbudsdokumenter har kommunen benyttet seg av Rambøll, 

gjennom eksisterende rammeavtale. Anbudsdokumentene ble ferdigstilt i slutten av november 

og anbudsfrist ble satt til 12.12.2017. Anbudet er på grunn av oppdragets karakter (å finne 

egnet leverandør lokalt) kun utlyst i lokale media, samt at tidligere interessenter er varslet om 

at anbudet blir utlyst. Tilbydere er kontaktet av kommunen 15.05.2018 og alle tre tilbydere 

vedestår sitt tilbud for denne utvalgsbehandling. 

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i konkurransen: 
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 Tilbyder står fritt til å bestemme plassering av anlegget, under forutsetning av at 

anlegget kan tilknyttes godkjent avløpsledning. 

 Aktuell plassering kan være i tilknytning til bensinstasjon, industrianlegg, marina eller 

lignende. 

 Anlegget skal ligge nær fylkesvei, fortrinnsvis i området mellom Nesset og Flatval. 

 Plassering skal presenteres som en del av tilbudet. 

 Adkomst og areal for oppstilling/parkering av 5-10 bobiler skal inngå i Leveransen. 

 Området skal være asfaltert (alternativt støpt plate) og ha nødvendig belysning og 

skilting. 

 Etablering av anlegget skal tilfredsstille krav iht. Plan & bygningsloven, med 

nødvendige tillatelser og hjemmel hos Frøya kommune. 

 Bygging og drifting av anlegget skal tilfredsstille krav i Byggherreforskriften, 

Forurensningsloven og annet lovverk relevant for denne type oppdrag. Herunder 

rutiner for sikkerhet mot forurensning og håndtering av evt. søl av septik mm.  

 Tilbyder skal som opsjon hensynta muligheten for tilkobling/tømming av septik fra 

småbåter. 

 Tankanlegg (type og kapasitet) skal beskrives av tilbyder. 

 Anlegget skal være ferdigstilt og klar for bruk påsken 2018. 

 Avtaleperioden skal være 10 år med opsjon på 5 + 5 år. 

 

Følgende tildelingskriterier for utvelgelse er gitt i anbudsdokumentet: 

 
 

Innen anbudsfristens utløp er det kommet 3 anbud. Ingen av de innkomne anbudene har 

leveranser som fyller formalkravene i anbudskonkurransen og det er opprettet kontakt mot alle 

tilbydere der det er gitt mulighet for ettersending av dokumentasjon. 

Når det gjelder prising av oppdraget er følgende sammenstilling valgt for konkurransen: 
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Som tabellen viser vil det ikke kun være etablering av tømmestasjon som vektes men også 

driftskostnader. 

 

Mottatte anbud 

Følgende anbud er mottatt: 

 

 

 

 

 
  

 

 

Vurdering: 

Bruk av kommunen egne anlegg for etablering av bobiltømming: 

- Brannstasjonen på Siholmen: 

En plassering på Siholmen vil være en direkte konflikt med adkomst inn i et område 

som er base for utrykningskjøretøy. Selv om en plasserer en tømmestasjon på baksiden 

vil denne konflikt være et faktum, samt at dette området er avsatt for parkering av 

brannmannskapets biler og øvingsområde. 

 

- Slamavskillere nedenfor blått kompetansesenter/kulturhus: 

Frøya kommune eier ikke selve grunnen hvor slamavskillere er etablert, uten at det 

nødvendigvis er en utfordring. Utfordringen på dette området er knyttet til adkomsten 

mellom de to byggene, samt at det området som kan være egnet vil være konfliktfylt 

med tanke på vareleveranser og arrangementer. 

 

- Slamavskiller Beinskardet: 

Nr. Tilbyder navn Lokasjon 

1 Frøya Transportsenter AS  Hamarvik 

2 Frøya Utleie AS Flatval (ferjekai) 

3 Rabben Marina AS Rabben Marina 
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Kommunen eier ikke grunnen hverken der slamavskillere er plassert eller adkomstvei. 

En eventuell etablering i dette området krever større anleggskostnad, tomteerverv og 

tillatelse fra Statens vegvesen. 

 

- Nordhammervika industriområde: 

Kommunen disponerer ikke grunn på dette området og det er ikke formålstjenlig å 

etablere en tømmestasjon der bobiler kommer i konflikt med leietakere og 

tungtransport i området. 

 

- Hamarviksvingen: 

Dette området er for så vidt et greit område for etablering, med unntak av at det er 

hyppige besøk av septikkbiler på tomta og selve området har en utforming og størrelse 

som ikke gjør det mulig å etablere snuplass. 

 

Formannskapet har fått en sak fra rådmannen vedrørende etablering av renseanlegg i 

Hamarviksvingen og i den sammenheng vil det være fornuftig å se på en løsning der 

tømmestasjon for bobiler ligger inne på dette området. Dette fordrer at renseanlegget vedtas 

etablert. Det vil ikke være mulig å etablere et tømmeanlegg i løpet av 2018.  

 

Rådmannen vurderer at det ikke vil være noen økonomiske besparelser i særlig grad å etablere 

en tømmestasjon i egen regi og det er ikke avsatt ressurser i driftsorganisasjonen for daglig 

oppfølging av anlegget i sesong. 

 

Anbud: 

Anbudsprosessen er satt på vent i forbindelse med at saken ble utsatt i januar 2018. Slik 

anbudet er lagt opp vil pris bli vektet med 80% av totalvurderingen i anbudskonkurransen noe 

som fører til at anbud med laveste kostnad vil ha et stor fortrinn før kvalitet vurderes. For 

gjennomføring av anbudsprosesser i offentlig sektor er det nødvendig at alle formalkrav i 

anbudsdokumentet er oppfylt av den enkelte tilbyder. Blir ikke dette tilfredsstilt skal det 

enkelte anbud forkastes. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at kommunens egne områder ikke er egnet for etablering av 

bobiltømmestasjon, med unntak av plassering på et eventuellt område hvis formannskapet 

vedtar å bygge et renseanlegg. En slik eventuell løsning er usikker spesielt med tanke på 

avhengighet av et annet vedtak, men også det tidsmessige aspektet må vurderes.   

 

Rådmannen vurder videre at skal en tømmestasjon kunne etableres før sommeren 2018 så må 

dette skje gjennom kontraktssignering med tilbydere i anbudskonkurransen. I og med at 

anbudskonkurransen fremdeles ikke er ferdig evaluert så ber rådmannen om at det gis fullmakt 

til å inngå kontrakt med vinner av anbudskonkurransen. Fullmakten gis innenfor rammen av 

høyeste anbud, 441.997,- kr eks MVA, totalt 552.496 inkl. MVA. Det vil bli gjennomført 

kontraktsforhandlinger med tilbyder(e). 

 

 

Forslag til vedtak 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle etablering av bobiltømmestasjon innenfor en økonomisk 

ramme på 552.496,- inkludert MVA.  
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Forhold til overordna planverk: 

Det er gjennom anbudsdokumentasjonen forutsatt at etablering av bobiltømmestasjon skal skje 

i henhold til krav iht. Plan & bygningsloven, med nødvendige tillatelser og hjemmel hos Frøya 

kommune. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kostnad på inntil 552.496,- dekkes inn gjennom følgende prosjekt: 

551499 - Opparbeide næringsområder. 

Kostnad for drift av tømmestasjon hensyntas i forbindelse med budsjettarbeidet kommende år. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

23.350.972,- 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1599 

Sak nr: 

104/18 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

L80 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

104/18 Formannskapet 19.06.2018 

80/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

UTBYGGING AV FIBER TIL HUSSTANDER PÅ KVERVA OG NORDSKAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune blir med på intensjonsavtalen med Trøndelag fylkeskommune for 

utbygging av fiber til husstandene på Kverva og Nordskag med 325 000 kr. 

 

Intensjonsavtalen finansieres fra fond for IKT. 

Saldo på fondet pr. 08.06.18 er 1.821.672,20 kr. 

 

 

Vedlegg: 

Intensjonsavtale Frøya kommune - TRFK 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med en utbygning av fiber til en eiendom på Kverva, har Trøndelag 

fylkeskommune sendt en forespørsel til kommunen om å være med på en utbygning av fiber til 

husstandene på Kverva og Nordskag. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med at Telenor har en utbygningen av fiber til en eiendom på Kverva fikk 

kommunen en forespørsel om å være med på et fellesprosjekt med fylkeskommunen; «Felles 

Bredbåndstjenester i Trøndelag – Full BREDDE 2017», som innebærer å legge om traseen slik 

at Telenor samtidig kunne legge opp til at husstandene på Kverva og Nordskag kan koble seg 

på fiber. Planen for utbyggingen går på utbygning til 81 husstander 

 

Prosjektet har en total kost på ca. 2,7 mill. Av dette utgjør det offentlige tilskuddet kr 650 000 

eks mva. Dette deles mellom kommune og fylke, det vil si 325 000 kr hver.  

 

Fylkeskommunens plan er å lyse ut dette på Doffin i løpet av juni. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 

Møtedato: 

19.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1600 

Sak nr: 

105/18 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

231 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

105/18 Formannskapet 19.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

GEBYRREGULATIVET 2018 - REVIDERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til reviderte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya 

kommune for 2018 legges ut på høring i perioden 20.06.18 – 01.08.18. 

 
 

 

Saksopplysninger:   

Rådmannen foreslår endringer i Gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 

pga. potensielt inntektstap på gebyrer i plansaker og ulovlig vedtak for ulovlighetsoppfølging. 

Rådmannen foreslår samtidig små endringer på andre områder. 

 

Vurdering: 

Kapittel 3 – Opphold i institusjon 

I dette punktet er teksten og beregningsmodell for maksimalsats endret og tilpasset gjeldende 

forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Kapittel 8 – Frøya kulturhus og kompetansesenter/ Vielser 

Dette punktet er nytt og er tatt inn med samme ordlyd som er publisert på Frøya kommune sine 

hjemmesider. I tillegg er det lagt inn prisliste for tilleggstjenester som ikke er inkludert i selve 

vielsesseremonien. 

 

Kapittel 12 – Deltakelse i frisklivstilbud i Frøya kommune 

Her informeres det om egenandel gjeldende fra 01.08.2017 jfr. politisk vedtak 
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Kapittel 13 - Vann – avløp – slam – renovasjon – feiing 

Endringene i VA-regulativet gjelder nødvendige tilleggsposter i forhold til gjeldende regulativ. 

Disse postene mangler i dag og er nødvendige for å få en mere dekkende og rettferdig 

gebyrbelastning.  

Avløp 

Tilknytningsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Bolig/fritidshus/hytte/driftsbygning/naust 7 585,00 9 481,00 

Næringsbygg m.m.: Avløpsledning 32 -110 mm 7 585,00 9 481,00 

                                 Avløpsledning 125 - 200 mm 14 873,00 18 591,00 

 

Slam 

Årsavgifter:     

Tømming minirenseanlegg – årlig tømming i rute (inntil 4 

m3 våtvolum (5 pe))  

3 012,00 3 765,00 

Tømming minirenseanlegg – tømming hvert 2. år i rute 

(inntil 4 m3 våtvolum (5 pe)) 

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum– tømming 

hvert 2. år i rute  

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum – tømming 

hvert 4. år i rute 

753,00 941,00 

Tett tank, årlig tømming i rute (inntil 4 m3)  2 760,00 3 450,00 

Tillegg pr. m3 (for tømming av alle typer tanker utover 4 

m3)  

317,00 396,00 

Ekstratømming utenom rute (inntil 4 m3 våtvolum) 3 012,00 3 765,00 

Tilleggsgebyr for ureglementert innhold i slamavskiller/ 

minirenseanlegg (Jfr. forskrift post 2.12.7 d) 

  

3 012,00 

  

3 765,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

Kapittel 16 – Byggesak 

Punktene om ulovlighetsoppfølging er tatt ut da kommunen ikke har adgang til å ta gebyr for 

ulovlighetsoppfølging i hht. plan- og bygningsloven § 33-1. 
 

Ulovlighetsoppfølging   

Forhåndsvarsel etter § 32 – 2 4 554,00 

Pålegg om stans og retting (§ 32 – 3) 9 108,00 

Pålegg om øyeblikkelig stans og opphør (§ 32 – 7) 9.108,00 

Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse (§ 32 – 7) Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 

Ilegging av overtredelsesgebyr Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 
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Saksbehandlingstid for møter og befaringer  Medgått tid 

(alt merket med rødt er endret siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 17 – Planbehandling 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. 

Rådmannen foreslår endringer i gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 

pga. potensielt inntektstap på gebyrer i plansaker. 

Gebyrer    

Reguleringsplan     

Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til fremming av 

planforslaget, inklusive ekspedering, kopiering 

av tekst, innhenting av høringsuttalelser osv. 

fram til kunngjøring av endelig vedtak. 

 

  

Oppstartmøte – ny plan   2 330,00 

Reguleringsplan inntil 10 daa   17 160,00 

Reguleringsplan 10-25 daa   21 460,00 

Reguleringsplan over 25 daa   21 460,00  
+ 14 270,00 per 

påbegynt 50 daa 

Ufullstendig 

planmateriale 

  4 533,00 pr retur 

Konsekvensutredninger  For planer som utløser krav om 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2, skal det 

betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 

50 % av satsene for selve reguleringsplanen. 

50 % av satsene for 

selve 

reguleringsplanen 

Planprogram   9 166,00 

Vann og avløpsplan     

  Vann og avløpsplaner med atskilt saksgang 17 761,00 

  Når denne behandles samtidig med 

reguleringsplan 

50% av grunnbeløp 

reguleringsplan 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av plan før 1. gangs 

behandling 

50 % av 

grunnbeløpet 

Reguleringsendringer 

   

Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i forbindelse med 

saksgang, ekspedering og kunngjøring av 

endelig vedtak 

  

  Endring som ikke krever forutgående utlysning 14 111,00 

  Endring som krever avgrenset høring 15 629,00 

  Endring som krever full høringsrunde og 20 335,00 
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utlegging til offentlig ettersyn 

      

Dispensasjoner     

Dispensasjon fra reguleringsplan.  

   

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring og alt arbeid 

fram til ferdig vedtak. 

 

  

  Søknad som ikke krever høring. 3 999,00 

  Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 

6 210,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad 

som er klar for politisk behandling, betales 70% 

av fullt gebyr 

70% av relevant 

sats over. 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner og fra 

PBL § 1-8, enkeltvis eller i kombinasjon. 

   

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring fram til ferdig 

vedtak.                

 

  

  

  Søknad som ikke krever høring. 
3 999,00 

  Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 6 210,00 

Trekking av søknad 

 

Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad 

som er klar for politisk behandling, betales 70% 

av fullt gebyr 

 

70% av relevant 

sats over. 

100-metersbeltet Dispensasjonsbehandling på bygging i 100-

metersbeltet i LNFR-områder 12 000,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 18 – Landbruksseksjonen 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. 

De endrede punktene merktet med rødt er fastsatt av staten. 

Gebyrer   

Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 

2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten. 

 

  
  

5 000,00 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 

23 § 12. Maksimalsats fastsatt av staten. 

  
2 000,00 

Gebyr i forbindelse med viltsaker 
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Godkjenning av nytt jaktvald 

 

1 039,00 

Utvidelse av eksisterende vald  

 

1 039,00 

Oppsplitting av eksisterende vald 

 

1 039,00 

Gebyr i forbindelse med deling av eiendom 

 

  

Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 

 

2 050,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

106/18 Formannskapet 19.06.2018 

92/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

TITRANSPELET 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret ber rådmann iverksette planlegging og organisering av Titranspelet 2019 

2. Det etableres en organisasjon som vist som vedlegg i saken.  

3. Titranspelet skal gjennomføres som et utespel på Moldhaugen på Titran sommeren 2019 

4. Det bevilges kr. 250 000 for gjennomføring av Titranspelet som legges inn i budsjett og 

handlingplan for 2019.  

5. Formannskapet er referansegruppe til spelet og rådmann skal rapportere fremdrift til 

kulturutvalget 1 gang i måneden.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Brev til grunneiere på Titran 

2. Organisasjonskart Titranspel 2019 

 

 

Saksopplysninger:   

Titranulykken skjedde natt til 14. oktober 1899 som en følge av et uvær som ikke kunne varsles lokalt. 

Frøya i Trøndelag var uten telefonforbindelse og ingen fikk derfor stormvarselet som var slått opp blant 

annet i Kristiansund og Trondheim fredag den 13. oktober. Fiskerne dro derfor på havet, blant annet på 

grunn av utsiktene til gode fangster og kanskje like viktig, gode priser på storsilda. 141 fiskere omkom i 

uværet. I samme uvær omkom 30 mennesker i Røvær-ulykken i Rogaland. 

Spelplass: 

Både «prestbakkan», mellom kapellet og hovedveien, og Moldhaugen er tidligere brukt som arena. 

Virksomheten kultur og idrett har vært på befaring på områdene, og foreslår Moldhaugen som spelplass 

ved en eventuell oppsetning i 2019. Dette skyldes beliggenhet og de sjønære omgivelsene.  
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Hjemmelshaverne til grunneiendommer som ligger på og ved Moldhaugen er orientert i brevsform om at 

Moldhaugen foreslåes som spelplass under den politiske behandlingen. 

 

 

Fra evaluering av «Titranspelet» 28. – 29. april 2018 i kulturhuset: 

Musikalsk ledelse/produksjon: 

-Spesiell situasjon, skifte av musikalsk leder seint i produksjonen. 

-Bedre planlegging ved neste anledning for å unngå uheldige situasjoner, ta grep tidligere. 

-Mer konkret plan for innøving. Ble travelt på slutten. 

-Magne Romestrand kom inn som vikar for musiker 4 dager før forestilling. Magne tok grep om 

situasjonen, og satte sitt preg på den musikalske produksjonen som gjenstod å gjøre. Dette ble en 

suksessfaktor, selv om det opplevdes kaotisk for de som stod midt oppi det. All honnør til gode, trygge 

musikere for at de evner å samarbeide i en slik presset situasjon. 

-Følgemusikken til Kvinna ble et løft, både for aktøren, de andre utøverne og forestillingen. 

- «Live» musikk er positivt og bra! 

-Orkesteret kunne vært enda mer synlig. 

-Selv om spelet kan utvikles og endres, ønskes det at musikken skal være preget av den originale 

komposisjonen.  

-De nye sangene er et løft, kanskje det bør skrives enda flere?  

 

Drama/skuespillere/kor: 

-Ordvalg avviker fra manus. Uheldig på grunn av historiske ukorrekte gjengivelser. Man må ved denne 

type produksjoner være spesielt oppmerksom på historisk språkdrakt. 

-Man bør kunne forvente mer drama, og innlevelse. Ved senere anledninger bør det legges mer vekt på 

dette. F.eks arrangere kurs, samarbeid med kulturskole, teaterlag m.fl. 
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-Statister følte seg noe i veien når det var ventetid. Mange aktører bak scenen, fører til trengsel. Viktig å 

ta hensyn til alles behov. 

-Kunne vært mer korsang. Flere kor-arrangement. 

-Ved blandakor-arr var det for tynt med damestemmer. Her må det fylles ut neste gang. 

 

Lyd/lys: 

-Godt lydbilde, men kunne vært utnyttet bedre. Mer effekter. 

-Bildevalget var spesielt, og ble oppfattet forvirrende. Mismatch mellom handling på scenen og bilder på 

skjerm. 

-Når en investerer i en slik skjermløsning, burde det bli utnyttet i langt større grad.  

  

 

Arbeidsgruppa: 

-Viktig med tydelig rolleavklaring. 

-Spille på hverandre i gruppa, tettere samarbeid, bedre fordeling av oppgaver for å avlaste hverandre. 

-Uheldig at regissør hoppet av i desember, men godt samarbeid førte til at aktørene følte seg ivaretatt. 

 

Forhold til overordna planverk: 

I kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 under kapittel samfunn, næring og kultur, står følgende:  

 Frøya ivaretar kulturarven. 

Sånn vil vi gjøre det: 

 Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å skape opplevelser. 

 

I Strategisk plan for utvikling av kultur i Frøya kommune 2014 – 2019 i kapitel 3.3 Scenekunst, står 

følgende: 

Nr  Målsetting  Tiltak  

1  Videreutvikle scenekunst på 

Frøya.  

Etablere fast tradisjon for 

gjennomføring av spel i 

Frøya kommune.  

2  Samarbeid mellom 

profesjonelle og amatører.  

Etablere en samarbeidsarena 

mellom profesjonelle og 

amatører.  

3  Øke antall fremføringer.  Tilrettelegge for 

profesjonelle forestillinger.  

 

I handlingsplan for kulturvern og museum, vedtatt av formannskapet, er markering av Titransulykka 

lagt frem med ulike alternativer. Oppføring av Titranspelet er et av alternativene. Ser man tilbake på de 

siste 20 år, så er spelet oppført i 1999 og 2009. Med bakgrunn av regelmessigheten for de siste 

oppsetningene, er det nærliggende å tenke nye forestillinger i 2019. 

Fra handlingsplan for kulturvern og museum: 
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Titran –  

Titranulykka 1899 

Minnemarkering 

Fremdeles er Titranulykka en av de største ulykkene 

i norgeshistorien. Ulykka er blitt markert gjennom 

ulike arrangement siden hendelsen inntraff.  

På 80-tallet bestilte politikerne et spel som skulle 

formidle og ivareta minnet. Spelet har vært 

hovedarrangement de siste gangene markeringa har 

funnet sted, sist gang i 2009. 

 

Plan for videre markering i regi Frøya kommune: 

 

A) Minneord på kommunens hjemmeside, 13.oktober 

 

 

B) Markering på Titran hvert 10. år.  

1: Gudstjeneste i kapellet/friluftsgudstjeneste.  

 

 

 

2: Blomsternedleggelse ved bauta 17. mai, årlig  

 

3: Oppføring av Titranspel. Samarbeid med 

frivilligheten for å gjennomføre spel hvert 10. år. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Web-ansvarlig              

 

 

 

B) 

1: Kirken/Kultur  

 

 

 

2: Kultur/Grendelag  

 

3: Kultur/Frivillighet                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A) 13.10 

 

 

 

B)  

1: Søndag som 

faller nærmest 

13.10 

 

2: 13.10 

 

3: 

Administreres 

hvert 10.år 

 

 

Organisering av spelet 

Det er viktig at det bygges en grundig og overbyggende organisasjon av Titranspelet. Rådmannen 

foreslår en prosjektgruppe med mange involverte. Et forslag på organisasjonskart er lagt ved saken som 

vedlegg. De involverte i prosjektgruppen er personer som blant annet har ansvar for det kunstneriske, 

økonomi, markedsføring, logistikk/sikkerhet, regissør, innkjøp, kundeservice/info, spelplass, musikk, 

sponsing, biletter, pakkesalg og parkering. Lag og organisasjoner, samt kommunale virksomheter vil 

også bli involvert. Virksomhetsleder for kultur og idrett vil ha det overordnede ansvaret for Titranspelet 

2019. 

Rådmann har vært i kontakt med «Oda fra havet» og det er enighet om at det er mulig å samarbeide 

angående markedsføring av begge spelene.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Den foreslåtte totale kostnaden for Titranspelet er på kr. 715 000. Rådmannen legger til grunn at det er 

mulig å hente inn kr. 465 000 i inntekter gjennom billettsalg, annonser i program, salg av program og 

søknader på midler fra fond/organisasjoner. Rådmannen foreslår ut i fra budsjettet en kommunal 

bevilgning på kr. 250 00. Midlene legges inn i budsjett- og handlingsplan for 2019.  

 

 

 

 

 

Kostnader: 

  Budsjettforutsetninger Budsjett 

Leie av lokaler   - 

Lydproduksjon Ekstern leie av lyd + tekniker inkl. overnatting 85 000 



Saknr: 106/18 

Lysproduksjon Kulturhuset står for lysproduksjon - 

Markedsføringspakke Komplett pakke som dekker Trøndelag 250 000 

Kostymer Kostymer til skuespillere 15 000 

Kulisser/rekvisitter Scene – scenekulisser og rekvisitter 30 000 

Regissør  Profesjonell regissør 80 000 

Regissørassistent  Koreograf og assistent 10 000 

Musikalsk leder Ansvar for aktørene 10 000 

Orkesterleder Ansvar for orkesteret 10 000 

Musikere 4 musikere  20 000 

Kor – Mannskoret  Honorar Sistranda Mannskor 10 000 

Teaterlaget Honorar Frøya Teaterlag 10 000 

Reisegodtgjørelse Til involverte aktører med reisekostnader 30 000 

Mat og drikke til aktører   10 000 

Oppgradering infrastruktur Grusing av vei, strøm, bobiloppstilling etc. 60 000 

Sanitære forhold Leie av mobile toaletter og renhold av disse 20 000 

Andre varer og tjenester Innleie av effekter, rekvisita etc. 15 000 

Diverse Diverse uforutsette utgifter 50 000 

      

TOTALT: 715 000,- 

 

Inntekter: 

  Budsjettforutsetninger Budsjett 

Billettinntekter  3 forestillinger 

300,- voksen/150,- barn 

750 billetter voksen 

300 billetter barn 

270 000 

Reklameinntekter Annonser i program 10 000 

Salg av program Salg av 300 stk. program a` 50,- 15 000 

Sponsormidler Søknad på midler fra fond/organisasjoner 100 000 

Kommunal støtte Tilskudd til lokale spel 70 000 

Kommunal bevilgning   250 000 

TOTALT: 715 000,- 

 

 

 

 

 

Vurdering: 
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Rådmann foreslår å arrangere Titranspelet på Moldhaugen på Titran sommeren 2019. Dette er et stort 

arrangement og prosjektgruppen må starte arbeidet umiddelbart. Det er viktig at formannskapet er 

involvert og rådmann ønsker å holde kulturutvalget informert om fremdrift 1 gang i måneden. 

  

Den totale kostanden for spelet er på kr. 715 00. Det budsjetteres med en inntekt på kr. 465 000. 

Rådmann ber derfor om en bevilgning på kr. 250 000 som legges inn i budsjett og handlingsplan for 

2019.  
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1617    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 05.06.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 05.06.18 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1616    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Referat møte i ordførerkollegiet i Orkdalsregionen 25. mai 2018 

Svar Søknad om midler til filmproduksjon Best Sheep 

Svar søknad vedr. tilrettelegging for turistme på Sula 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger  Antonsen Arkiv: A20 &74  

Arkivsaksnr.: 18/1615    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

NORDSKAG OPPVEKSTSENTER - MINORITETSSPRÅKLIGE BARN - 

VIDEREFØRING AV GRATIS SFO OG ØKT LEDERRESSURS BARNEHAGE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en 

språkarena på Nordskag oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med 

tiltaket kr 60.000 foreslås finansiert over økt skatteinngang.  

2. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved 

barnehagen for å ivareta det overordnede barnehagefaglige ansvaret ved 

oppvekstsentret fra 1. august 2018. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas 

over økt skatteinngagn. Kostnaden for 2019 innarbeides i budsjett for 2019.  

3. Kommunestyre vedtar å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for 

en varighet på 2 år ved barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og 

språkopplæring ved barnehagen - samtidig være en resursperson ved små-

trinnet og SFO. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over tilskudd vedr 

forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever.  

 

 

 

 

Vedlegg 1: Evaluering av gratis kjernetid i SFO – Nordskag oppvekstsenter 

 

Saksopplysninger:   

 

For 10 år tilbake var det færre enn 5 barn ved Nordskag oppvekstsenter der en eller begge 

foreldrene var fra et annet land enn Norge. For 5 år siden var det rundt 50 % av barna i 

barnehagen og 30% elevene i skolen som hadde foreldre fra et annet land. De norske var den 

gang fortsatt majoriteten. 



Situasjonen fra høsten, skole- og barnehageåret 2018/2019 er at hele 85,5 % av barna i 

barnehagen er minoritetsspråklige - dvs   barn der en eller begge foresatte har 
utenlandskbakgrunn (barn med en svensk foresatt ikke medregnet). I skolen er andelen 71 
% minoritetsspråklige.  
 
Andelen norske barn er henholdsvis 13,5% i barnehagen og 29% i skolen. Totalt 17 av 61 
barn/elever ved oppvekstsentret har to norske foreldre. 
 
Fordeling norske barn vs minoritetsspråklige barn ved Nordskag oppvekstsenter fra høst 2018 

Antall barn

Antall % Antall %

0 0 9 100 9

2 13 13 87 15

3 8 10 92 13

5 13,5 32 86,5 37

Antall elever

Antall % Antall %

0 0 4 100 4

0 0 10 100 10

3 50 3 50 6

2 50 2 50 4

0 0 7 100 7

3 60 2 40 5

4 80 1 20 5

12 29 29 71 41

Antall % Antall % Ant.tot.

17 22 61 78 78

Totalt

Totalt 

Norske elever Elever med min.bakgrunn

Nordskag OPVS Norske Med min.bakgrunn

2.klasse

3.klasse

4.klasse

5.klasse

6.klasse

7.klasse

Barnehagen Norske barn Barn med min.bakgrunn

Skolen

1.klasse

Avdeling Blåbærtua

Avdeling Lyngheia

Avdelling Moseberget

Totalt

 
 

Hva sier teorien om god språkopplæring 
 

Alle som skal lære et språk trenger gode språkmodeller rundt seg. Språkopplæring for de med 

utfordringer krever at det tilrettelegges for intensiv opplæring i mindre grupper flere ganger 

ukentlig. Et barn som skal lære og lese og forstå tekst, må ha et godt utviklet vokabular. Som 

ellers der opplæring foregår er den gode relasjonene mellom barn/elev og voksen/ansatte 

avgjørende. En forutsetning for god relasjon er at språket er funksjonelt.  

Utfordringen oppstår når uenigheter skjer på et språk ansatte ikke mestrer. 

Kommunikasjonsvansker fører lett til misforståelser og hemmer læring. I tillegg kan 

kommunikasjonsvansker lett skape uenighet i barnegrupper fordi barn som oftest leker på sitt 

morsmål. Dette igjen fører lett til uenigheter og uvennskap. 

 



Hva er det som gjør Nordskag oppvekstsenter bra? 
 

Tilpasset opplæring med rom for alle og blikk for den enkelte står sentralt ved Nordskag 

OPVS. Det legges stor grundighet til opplæringen der språkmodeller og begrepsinnlæring står 

sentralt.  I tillegg legges det mye arbeid i å lage oversettelser, visualisere og kontinuerlig 

repetere over tid.  

Dette skaper resultater - kartleggingsresultatene for 1.-3. trinn ligger over landsgjennomsnitt 

de siste årene.   

Videre er de ansattes genuine engasjement og stolthet til sin arbeidsplassen av svært stor 

betydning. 

 

Hva skal til for å sikre en god språkopplæring 
 

Barnehage  

 Muligheten til å drive språkopplæring i mindre grupper 

 Tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner 

 Økt bemanning for å sikre at våre barn når kravene i rammeplanen 

 Styrking for at våre barn skal snakke norsk ved skolestart 

 Tidlig innsatsmidler fra 1 års alder 

 Økt kompetanse innen feltet for å sikre god opplæring. 

SFO 

 Muligheten for å fortsette god inkludering blant elevene 

 Ha nok voksne for å sikre økt bruk av norskspråket 

 Veiledning i lek  

 Ekstra leksehjelp for å repetere. 

 

Tiltak som er iverksatt ved Nordskag OPVS 
 

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018 ble følgende vedtatt - ref KST-sak 142/17: 

«Det iverksettes et prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag 

oppvekstsenter fram til sommeren 2018. Det er viktig at foreldrene motiveres slik at tilbudet 

blir benyttet. Ordningen evalueres i forhold til effekt på språkutvikling og integrering. 

Kostnader kr: 81 828,-» 

 

Ordningen startet opp 5. februar, med 6 elever. Antall elever som benyttet SFO-tilbudet før 

den nye ordningen med gratis SFO trådde i kraft var 2.  Elevene opplevde dette tilbudet så bra 

at det kom flere elever og ganske raskt hadde man rundt halvparten av eleven på småtrinnet 

med på tiltaket (16 av 28 elever). Ikke alle kommer alle dager, det avhenger blant annet om 

foreldrene jobber slik at det passer å hente dem etter jobb.  

 

Evaluering av tiltaket ligger vedlagt. Vedlegg 1. 

 



Enhetslederen skriver i sin evaluering følgende:  

«Lilleby SFO meldte om at det er vanskelig å måle hvilken effekt gratis kjernetid i SFO har 

på språklæring, siden de lærer språk både i skoletida og på fritida ellers. Det er vanskelig å 

isolere effekten av SFO. Det samme ser vi hos oss, men vi opplever at elevene blir bedre ut 

over skoleåret, og spesielt blir en del mye bedre på å prøve å snakke, noen tør mye mer nå 

enn da vi starta opp. Dette gjelder særlig de som i utgangspunktet snakket minst. 

35% av barna på SFO har norsk som morsmål og dette er viktig for de andre; de trenger 

eksperter de kan lære av og øve med. 

Sosialt ser vi at de trives sammen etter skoletid, det er lite konflikter og god stemning, noe 

som også har betydning for det sosiale miljøet og læring på skolen. 

Effekten på det sosiale miljøet ble også trukket fram som en positiv effekt da vi besøkte 

Lilleby skole/SFO». 

 

Nordskag OPVS ønsker at tilbudet med SFO videreføres for høsten 2018 og ut året.  

 

 

Tiltak som ønskes iverksatt fra barnehage- og skoleåret 2018/2019 
 

Som beskrevet over ønsker virksomheten å styrke barnehagen gjennom ytterligere forsterket 

fokus på tidlig innsats og språkopplæringen gjennom opplæring i mindre grupper. Dette for 

tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner slik at kravene i den nye rammeplan 

for barnehagen nås og med det at våre barn skal snakke norsk ved skolestart. 

Per i dag mangler barnehagen ved Nordskag OPVS overordnet barnehagefaglig kompetanse i 

ledelsen. I forhold til den nye rammeplan beskrives denne overordnede funksjonen som en del 

av «styrer» oppgaven:  

«Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og 

administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget 

som er gitt i disse. Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. En 

forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et godt samarbeid med 

barnehageeieren, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale. 

Styreren leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og 

utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen 

involveres. 

Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante 

institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og 

barnevernet». 

 

For å ivareta denne funksjonen til en 3 avdelingers barnehage med 37 barn bør det være en 

øremerkede ressurs tilsvarende 0,5 ÅV.  

Til sammenligning har Nabeita OPVS med en 4 avdelingers barnehage og 52 barn, i dag en 

avdelingsleder med 0,7 ÅV som ivaretar det overordnede barnehagefaglige ansvaret. 

 

 

 



Vurdering: 

 

De faglige og pedagogiske begrunnelsene for gratis SFO er gode, og tiltaket som sådan gir 

med stor sannsynlighet bedre språkutvikling og med det bedret integrering for elevene. 

Samfunnspolitisk vil en videreføring av gratis SFO ved én virksomhet kunne påvirke 

bosettingsmønsteret i kommunen, og på den måten gjøre den aktuelle skolekretsen mer 

attraktiv enn andre kretser. Dette er noe vi har registret - der en familie flyttet fra Dyrøya 

kretsen til Nordskag kretsen. Begrunnelsen var gratis SFO. 

En familie vil spare i overkant av 20 000,- i året ved å bosette seg i Nordskag krets, framfor 

andre kretser. Og det er for ett barn, har man to barn i SFO-alder, «sparer» en familie 

34 000,- årlig på å bosette seg i Nordskag krets.  

Dette kan gjøre de andre skolene/oppvekstsentrene mindre attraktive for familier.  

Til tross for dette anbefaler rådmann at ordningen videreføres ut kalenderåret 2018. 

Kostnaden med denne videreføringen vil være kr 65.000 inkl sos. kostnader.   

Videre anbefaler rådmann at ÅV-rammen for Nordskag OPVS utvides med 0,5 ÅV for å 

tilfredsstille kravet om overordnet barnehagefaglig kompetanse. Kostnad 140.000,- inkl 

sosiale kostander for høsten 2018. 

Likeledes ønsker rådmann å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet 

på 2 år ved barnehagen for å forsterket fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved 

barnehagen - samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnad 140.000,- inkl 

sosiale kostander for høsten 2018. 

 

 

Økonomi: 

Rådamnnen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådmannen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då..   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger  Antonsen Arkiv: A25  

Arkivsaksnr.: 16/3015    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

NAUSTPROSJEKTET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i 

prosjektrapporten. Det å tilby gi alternativ opplæring gjennom praktiske sjørelaterte 

aktiviteter til elever ved ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og mestring er 

svært positivt. Kostnadene for høst 2018 på kr 90.000,- tas over økt skatteinngang. 

Kostnaden for 2019 tas i budsjettet for 2019.  

 

 

 

Vedlegg 1: Naustprosjekt – en alternativ opplæringsarena - prosjektbeskrivelse 

Vedlegg 2:  ”Naustprosjektet”– høringsuttalelse fra det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre 
 

Saksopplysninger:   

De nye læreplanene som kom i 1997, Reform –97, medførte strengere krav til teoretisk 

mestring. Etter hvert erfarte skolene at elever med lærevansker og manglende motivasjon for 

teorifag ikke fikk forventet faglige framgang, og med dette nederlagsfølelse og antiholdning til 

skolen.  

 

Høsten 2000 startet derfor Sistranda skole med Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen i spissen 

et prosjekt som fikk navnet Naustprosjektet. Ideen bak prosjektet var å skape et 

opplæringstilbud for teoritrøtte elever tuftet på praktisk tilnærming til skolefagene. Praksisen 

ble knyttet til maritim aktivitet. Etter hvert ble «faget» et tilbud innenfor tilvalgsfaget praktisk 

prosjektarbeid i ungdomsskolen. 

 

I 2004 ble det fremmet nye ideer for Naustprosjektet. Disse idéene tok utgangspunkt i Frøya 

modellen - et prosjekt som hadde fokus på hele opplæringslivsløpet «fra barnehage til 

universitet». Man så for seg at Naustprosjektet skulle integreres som en praksisnær 

læringsarena for hele Frøyaskolen. Det vil si at Naustprosjektet skulle implementeres ved alle 

skoler og på alle klassetrinn. Det ble laget lokale læreplaner der praktiske maritime aktiviteter 

skulle danne grunnlag for teoretisk opplæring.  

 

Erfaringene med Naustprosjektet var gode.  



 

Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble praktisk prosjektarbeid som tilvalgsfag 

avskaffet, fordi en da i større grad vektla målet om at så mange elever som mulig skal lære seg 

flere fremmedspråk i løpet av ungdomsskolen 

(St. meld. nr. 30 2003–2004). 

 

Med bortfallet av faget praktisk prosjektarbeid ble det utfordringer med å gjennomføre 

naustprosjektet i daværende form. I tillegg fikk man økonomiske utfordringer med å finansiere 

prosjektet og Naustprosjektet kulminerte.   

 

 

Dagens situasjon 
Gjennom nasjonale målinger og kartlegginger av læringsresultater og læringsutbytte ser man 

at det er mange av grunnskoleelevene som sliter med motivasjon og mestring, noe som gir 

manglende læring og læringsutbytte. Denne utviklingen ser man på alle trinn, og spesielt blant 

gutter på ungdomstrinnet. Dette gjelder også i høyeste grad for Frøya.   

   

I forbindelse med evaluering av Kunnskapsløftet (St. meld. nr 44 2008–2009: 26) ble det 

konstatert at dagens ordning med fremmedspråk og språklig fordypning ikke fungerer like bra 

for alle elever. 

 

Stortingsmeldingen framhever hvordan spesielt fordypningsfagene med språk oppleves som 

problematiske. Årsaker til dette kan være for krevende læreplaner og manglende motivasjon 

hos elevene. Dette ses på som bekymringsfullt også i en større sammenheng, ettersom mange 

elever med økende alder opplever at «grunnskolen blir mindre relevant og lite motiverende» 

og dermed mentalt faller ut av læringsprosessen. Dette kan igjen kan føre til svake faglige 

resultater og frafall i videregående opplæring. 

 

Som en følge av evalueringen foreslås det i stortingsmeldingen forsøk med et nytt fag – 

arbeidslivsfag. En sentral intensjon med å innføre arbeidslivsfaget i skolen var «å bidra til å 

skape et ungdomstrinn som tar bedre hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi 

bedre motivasjon for flere» (St. meld. nr 44 2008–2009). Faget skal gi elever som ønsker det 

«større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring.» 

Det overordnede formålet skal være «å styrke elevenes faglige motivasjon, samtidig som det 

ivaretar utvikling av grunnleggende ferdigheter på en god måte». 

 

Erfaringene med arbeidslivsfaget ble så god at faget ble besluttet implementert i revideringen 

av læreplan i 2014. Til de skoler som ønsker å tilby faget skal arbeidslivsfaget utvikles med 

utgangspunkt i de yrkesfaglige utdannings-programmene innenfor videregående opplæring.   

 

Det er i denne anledningen Naustprosjektet foreslås revitaliseres gjennom å koble 

ungdomskolen og Guri Kunna videregående skolen sammen gjennom arbeidslivsfaget.  Det er 

først og fremst naturbruklinja ved Guri Kunna vgs. som vil være hovedsamarbeidspartner, i 

tillegg kan det være aktuelt å søke samarbeid med matfag.   

Det å tilby praktisk arbeid med oppgaver som særpreger ulike yrker knyttet til maritim 

aktivitet, kan gi bedre motivasjon og læringsutbytte for flere.  

 



Det nye Naustprosjektet er forankret i det «gamle» Naustprosjektets pedagogiske tankegang. 

Vi vil videreføre arbeidet Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen la ned i det «gamle» 

Naustprosjektet. Hovedmålsettingen den gang som nå, er å gi alternativ opplæring gjennom 

praktiske sjørelaterte aktiviteter, og etablering av elevbedrift.  

Naustprosjektet er eid av Frøya kommune. Det vil i praksis si at kommunen er med på å 

kvalitetssikre vårt arbeid og er medansvarlig for at de gjeldende regler for 

grunnskoleopplæringen følges.  

For å få fullstendig oversikt over prosjektet bes prosjektbeskrivelsen leses - ref vedlegg. 

 

Høring 
Utarbeidet rapport er sendt på høring til 13 relevante høringsparter. Det er kun mottatt 
tilbakemelding fra: Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre. 
 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen foreslår oppstart av prosjektet fra og med skoleåret 2018/2019. For 

høstsemestret 2018 foreslås det oppstart med en gruppe på 4 - 6 elever.  For vårsemestret 

foreslås to grupper med til sammen inntil 12 elever. Kostandene for høsten vil utgjøre ca kr 

90.000. for 0,3 ÅV. Driftskostnader på ca kr 15.000 tas over Sistranda skoles driftsbudsjett.  

Kostnadene for 2019 innarbeides i budsjettet for 2019 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Rådamannen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådamnnen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då.. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Otto Falkenberg Arkiv: GNR 30/53  

Arkivsaksnr.: 18/720    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 30 BNR 53 PÅ NESSET  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya Næringspark får kjøpe parsell av gnr 30 bnr 53 for 120 kr/m2. Kostnader 

i forbindelse med oppmåling og fradeling bekostes av kjøper. 

2. Det forutsettes at evt. privatrettslig avtale med Kjell Stub overholdes. 

3. Det fortsettes at ansvar for sikring av hovedvannledningen til Uttian over 

omsøkte parsell overtas av kjøper. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad om kjøp av parsell av gnr 30 bnr 53 på Nesset datert 16.3.2018 

Kartutsnitt som viser omsøkt parsell. 

Utsnitt reguleringsplan 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

18/720-1 KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 30 BNR 53 PÅ NESSET  

  

18/720-2 FORELØPIG SVAR - KJØP AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 30 

BNR 53 PÅ NESSET  

  

  

 

Saksopplysninger:   

Frøya Næringspark ønsker å kjøpe parsell av gnr 30 bnr 53 som eies av Frøya kommune på 

ca. 700 m2. Parsellen ligger inntil Frøya Næringspark sin eiendom gnr 30 bnr 52, og medfører 

en naturlig utvidelse av denne. Bakgrunn for søknaden er at det er igangsatt arbeid med 

endring ev gjeldende reguleringsplan for Nesset industriområde. Endringen ønskes pga. planer 

for utlegging av marina for utleie til servcebåter for oppdrett, samt også en del småbåtplasser 

for beboere på Nesset. 

 

Den aktuelle parsellen som ønskes kjøpt ligger innenfor område regulert til næringsformål. 

 

Det vises ellers til vedlagte skriv fra Frøya Næringspark as datert 16.3.2018 

 

Vurdering: 



Den omsøkte parsellen innebærer en naturlig forlengelse av næringseiendommen til Frøya 

Næringspark fram mot adkomstveien til eks. kai/sjøhusområde i sør. 

 

På den aktuelle parsellen står det et sjøhus som eies av Kjell Stub. Iht. tidligere opplysninger 

har Stub fått tillatelse til bygging av naustet, men må flytte det til annen tomt dersom arealet 

skal utnyttes til næring i samsvar med reguleringsplan. Frøya Næringspark har vært i kontakt 

med Stub og gitt ham forsikringer som beskrevet i brev av 16.3.18. Frøya Næringspark er 

også klar over at vannledningen til Uttian går over eiendommen og vil forholde seg til de 

klausuler som måtte følge av dette. 

 

Frøya Næringsutvikling uttaler at de gjerne stiller til forhandlinger om m2 pris på tomta og 

forutsetter at den avspeiler pris på sammenliknbare salg i kommunen. 

 

Rådmannen mener at den omsøkte tomteparsell innebærer en naturlig utvidelse av 

eiendommen til Frøya Næringspark, og har derfor ingen innvendinger mot at kommunen 

selger denne. I den seinere tid har Frøya kommune solgt 2 mindre tilleggsareal til 

næringseiendommer. På Nabeita kjøpe Hamos et tilleggsareal for 63 kr./m2 som var samme 

pris som for hovedeiendommen. På Sistranda har Frøya byggvare kjøpt et tillegsareal for 200 

kr/m2. Ut fra beliggenhet og egnethet foreslår derfor rådmannen en pris på 120 kr/m2 som 

ligger mellom disse tidligere m2 priser. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Tomteerverv er i samsvar med reguleringsplan 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Forutsatt foreslått tomtepris vil salget medføre en inntekt på ca. kr. 84.000,- 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: C56  

Arkivsaksnr.: 16/2738    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GAMMELSKOLEN SISTRANDA - FLYTTING ELLER RIVING-NY 

BEHANDLING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til saksfremlegget for flytting eller riving/lagring av Sistranda gamle skole til ny 

tomt på museumstunet.  

Med de betenkninger man har når det gjelder evt. riving og lagring av bygningen, for senere 

oppføring på ny tomt så vedtar formannskapet at bygningen flyttes i sin helhet slik som 

foreslått i saksfremlegget. 

Det utlyses snarest anbud på arbeidene og det tas sikte på at arbeidet er fullført i løpet av 

skoleferien/høstferien. Saken legges fram for formannskapet til endelig godkjenning når 

anbud er mottatt.  

 

 

 

Vedlegg: 
 

Situasjonsplan – Ny plassering på «Museumstunet» 

Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 20.06.2017 

 

Saksopplysninger:   
 

Sistranda gamle skole skal flyttes fra nåværende plassering i skolegården ved dagens skole 

til museumstunet. Det er vurdert to ulike alternativ henholdsvis riving og merking av 

bygningsdelene for så oppsetting på nytt eller flytting av skolen med kran og bil, for 

oppsetting på ny grunnmur. 



Fylkeskommunens kulturavdeling anbefaler at skolen flyttes hel, da dette vil være minst 

skadelig for bygningsdelene, da en riving vil kunne skade deler av bygningen både under 

rivingen og oppbyggingen på ny tomt. 

Vurdering: 
 

Dersom skolen skal flyttes hel må skifertaket tas ned, samt at tilbygget(inngangspartiet) må 

rives både for å redusere vekten og størrelsen på bygget. For å redusere høyden på bygget, 

slik at man kan passere under gangbroen mellom Sistranda skole og videregående skole, så 

må også takstolene demonteres.Ved flytting må det benyttes to store kranbiler samt 

trekkvogn. I tillegg må deler av gjerdet ved ballbingen tas ned. 

ON arkitekter er engasjert til å utarbeide en planskisse for plassering av skolen på ny tomt, 

som senere kan viderebearbeides til en reguleringsplan for museumstunet. Situasjonsplanen 

følger vedlagt og her er også det gamle «rådhuset» som ligger lagret på Kvisten, samt et fjøs 

innplassert. Det er gitt dispensasjon for flytting av skolen til den nye tomta, samt bygging av 

veg. 

Alternativet med riving av bygningsmassen for så å sette den opp på den nye grunnmuren er 

vanskelig å anslå. Dette arbeidet må også utføres av entreprenører som har erfaring med 

riving og oppsetting av verneverdige bygg. Kostnadene til prosjektering, vegbygging og 

grunnmur vil være de samme om man velger å rive bygningen for senere å sette den opp 

igjen. Det samme gjelder for riving av taket for senere pålegging av nytt tro samt pålegging 

av taksteinen. Imidlertid kan en da utsette arbeidene med veg og ny tomt ved at man 

midlertidig lagrer bygningen.  

Vi har vært i kontakt med snekkerfirma om en slik riving og de mener at riving vil skade 

bygingsdelene så mye at store deler av bygningen da må ertstattes med nye materialer ved 

nyoppføring. Noe av hensikten med å ta vare på bygningen vil derfor falle bort og 

rådmannen vil derfor ikke tilrå denne løsningen. Dette er også tilråding fra kulturavdelingen i 

fylkeskommunen. 

Rådmannen tilrår at bygningen flyttes til ny tomt på museumstunet og at det snarest 

innhentes anbud på arbeidene. Flyttingen bør skje i løpet av skoleferien, men dersom dette 

ikke er mulig så kan selve flyttingen skje i løpet av skolens høstferie. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommunedelplan for Sistranda 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: M42  

Arkivsaksnr.: 17/1658    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

BOBILTØMMING: BYGGING OG DRIFT  

 

Forslag til vedtak: 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle etablering av bobiltømmestasjon innenfor en 

økonomisk ramme på 552.496,- inkludert MVA.  

 

Kostnad på inntil 552.496,- dekkes inn gjennom følgende prosjekt: 

551499 Opparbeide næringsområder. 

Ny Saldo: 23.350.972,- 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Følgende regelverk er gjeldende vedrørende kommuners ansvar knyttet til tømmestasjoner for 

bobil og båt: 

 

Forurensningsloven 

§ 26.(kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.) 

 

…Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, 

fritidsbåter m.v.  … 

 

Sak vedrørende anbud på bobiltømmestasjon er tidligere behandlet i formannskapet, sak 

104/17. Følgende vedtak ble fattet: 

«Formannskapet vedtar at anbudsutlysningen trekkes. Rådmannen vurderer andre løsninger 

og tar saken tilbake til formannskapet høsten 2017. Det vurderes om vi kan bruke 

eksisterende slamavskillere som Frøya kommune allerede har etablert rundt om i Frøya 

kommune.» 

 

Under ny behandling i formannskapet 15.01.2018, sak 7/18, ble følgende opplyst i 

saksfremlegg: Det er gjennomført en vurdering knyttet til å benytte seg av kommunens 

slamavskillere for tømming av bobiler. Vurdering er at kommunen ikke har egne anlegg som 

vil egne seg for en slik løsning. Dette var tema under rådmannens orientering i sak 146/17, 

Formannskapets møte 05.09.2017. Det ble videre orientert om at kommunen utlyste nytt 

anbud.  

 



I formannskapets møte 15.01.2018 ble saken utsatt og det ble muntlig bedt om at kommunen 

på nytt vurderer å bruke egne anlegg for etablering og drift av bobiltømmeanlegg. Et 

bobiltømmeanlegg må nødvenidgvis ligge i nærheten av en slamavskiller, evt en offentlig 

avløpsledning med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet. Teknisk har gått gjennom de mest 

aktuelle områdene hvor kommunen har offentlige slamavskillere og vurdert egnethet for 

etablering av tømmestasjon: 

- Brannstasjonen på Siholmen 

- Slamavskillere nedenfor blått kompetansesenter/kulturhus 

- Slamavskiller Beinskardet 

- Nordhammervika industriområde 

- Hamarviksvingen 

 

Videre er det vurdert hvorvidt kommunen selv har kapasitet på å følge opp denne type anlegg. 

 

Anbud 

I forbindelse med utarbeidelse av anbudsdokumenter har kommunen benyttet seg av Rambøll, 

gjennom eksisterende rammeavtale. Anbudsdokumentene ble ferdigstilt i slutten av november 

og anbudsfrist ble satt til 12.12.2017. Anbudet er på grunn av oppdragets karakter (å finne 

egnet leverandør lokalt) kun utlyst i lokale media, samt at tidligere interessenter er varslet om 

at anbudet blir utlyst. Tilbydere er kontaktet av kommunen 15.05.2018 og alle tre tilbydere 

vedestår sitt tilbud for denne utvalgsbehandling. 

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i konkurransen: 

 Tilbyder står fritt til å bestemme plassering av anlegget, under forutsetning av at 

anlegget kan tilknyttes godkjent avløpsledning. 

 Aktuell plassering kan være i tilknytning til bensinstasjon, industrianlegg, marina eller 

lignende. 

 Anlegget skal ligge nær fylkesvei, fortrinnsvis i området mellom Nesset og Flatval. 

 Plassering skal presenteres som en del av tilbudet. 

 Adkomst og areal for oppstilling/parkering av 5-10 bobiler skal inngå i Leveransen. 

 Området skal være asfaltert (alternativt støpt plate) og ha nødvendig belysning og 

skilting. 

 Etablering av anlegget skal tilfredsstille krav iht. Plan & bygningsloven, med 

nødvendige tillatelser og hjemmel hos Frøya kommune. 

 Bygging og drifting av anlegget skal tilfredsstille krav i Byggherreforskriften, 

Forurensningsloven og annet lovverk relevant for denne type oppdrag. Herunder 

rutiner for sikkerhet mot forurensning og håndtering av evt. søl av septik mm.  

 Tilbyder skal som opsjon hensynta muligheten for tilkobling/tømming av septik fra 

småbåter. 

 Tankanlegg (type og kapasitet) skal beskrives av tilbyder. 

 Anlegget skal være ferdigstilt og klar for bruk påsken 2018. 

 Avtaleperioden skal være 10 år med opsjon på 5 + 5 år. 

 

Følgende tildelingskriterier for utvelgelse er gitt i anbudsdokumentet: 



 
 

Innen anbudsfristens utløp er det kommet 3 anbud. Ingen av de innkomne anbudene har 

leveranser som fyller formalkravene i anbudskonkurransen og det er opprettet kontakt mot 

alle tilbydere der det er gitt mulighet for ettersending av dokumentasjon. 

Når det gjelder prising av oppdraget er følgende sammenstilling valgt for konkurransen: 

 
 

Som tabellen viser vil det ikke kun være etablering av tømmestasjon som vektes men også 

driftskostnader. 

 

Mottatte anbud 

Følgende anbud er mottatt: 

 

 

 

 

 
  

 

Nr. Tilbyder navn Lokasjon 

1 Frøya Transportsenter AS  Hamarvik 

2 Frøya Utleie AS Flatval (ferjekai) 

3 Rabben Marina AS Rabben Marina 



 

Vurdering: 

Bruk av kommunen egne anlegg for etablering av bobiltømming: 

- Brannstasjonen på Siholmen: 

En plassering på Siholmen vil være en direkte konflikt med adkomst inn i et område 

som er base for utrykningskjøretøy. Selv om en plasserer en tømmestasjon på baksiden 

vil denne konflikt være et faktum, samt at dette området er avsatt for parkering av 

brannmannskapets biler og øvingsområde. 

 

- Slamavskillere nedenfor blått kompetansesenter/kulturhus: 

Frøya kommune eier ikke selve grunnen hvor slamavskillere er etablert, uten at det 

nødvendigvis er en utfordring. Utfordringen på dette området er knyttet til adkomsten 

mellom de to byggene, samt at det området som kan være egnet vil være konfliktfylt 

med tanke på vareleveranser og arrangementer. 

 

- Slamavskiller Beinskardet: 

Kommunen eier ikke grunnen hverken der slamavskillere er plassert eller adkomstvei. 

En eventuell etablering i dette området krever større anleggskostnad, tomteerverv og 

tillatelse fra Statens vegvesen. 

 

- Nordhammervika industriområde: 

Kommunen disponerer ikke grunn på dette området og det er ikke formålstjenlig å 

etablere en tømmestasjon der bobiler kommer i konflikt med leietakere og 

tungtransport i området. 

 

- Hamarviksvingen: 

Dette området er for så vidt et greit område for etablering, med unntak av at det er 

hyppige besøk av septikkbiler på tomta og selve området har en utforming og størrelse 

som ikke gjør det mulig å etablere snuplass. 

 

Formannskapet har fått en sak fra rådmannen vedrørende etablering av renseanlegg i 

Hamarviksvingen og i den sammenheng vil det være fornuftig å se på en løsning der 

tømmestasjon for bobiler ligger inne på dette området. Dette fordrer at renseanlegget vedtas 

etablert. Det vil ikke være mulig å etablere et tømmeanlegg i løpet av 2018.  

 

Rådmannen vurderer at det ikke vil være noen økonomiske besparelser i særlig grad å etablere 

en tømmestasjon i egen regi og det er ikke avsatt ressurser i driftsorganisasjonen for daglig 

oppfølging av anlegget i sesong. 

 

Anbud: 

Anbudsprosessen er satt på vent i forbindelse med at saken ble utsatt i januar 2018. Slik 

anbudet er lagt opp vil pris bli vektet med 80% av totalvurderingen i anbudskonkurransen noe 

som fører til at anbud med laveste kostnad vil ha et stor fortrinn før kvalitet vurderes. For 

gjennomføring av anbudsprosesser i offentlig sektor er det nødvendig at alle formalkrav i 

anbudsdokumentet er oppfylt av den enkelte tilbyder. Blir ikke dette tilfredsstilt skal det 

enkelte anbud forkastes. 

 

Rådmannens vurdering 



Rådmannen vurderer at kommunens egne områder ikke er egnet for etablering av 

bobiltømmestasjon, med unntak av plassering på et eventuellt område hvis formannskapet 

vedtar å bygge et renseanlegg. En slik eventuell løsning er usikker spesielt med tanke på 

avhengighet av et annet vedtak, men også det tidsmessige aspektet må vurderes.   

 

Rådmannen vurder videre at skal en tømmestasjon kunne etableres før sommeren 2018 så må 

dette skje gjennom kontraktssignering med tilbydere i anbudskonkurransen. I og med at 

anbudskonkurransen fremdeles ikke er ferdig evaluert så ber rådmannen om at det gis fullmakt 

til å inngå kontrakt med vinner av anbudskonkurransen. Fullmakten gis innenfor rammen av 

høyeste anbud, 441.997,- kr eks MVA, totalt 552.496 inkl. MVA. Det vil bli gjennomført 

kontraktsforhandlinger med tilbyder(e). 

 

 

Forslag til vedtak 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle etablering av bobiltømmestasjon innenfor en 

økonomisk ramme på 552.496,- inkludert MVA.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Det er gjennom anbudsdokumentasjonen forutsatt at etablering av bobiltømmestasjon skal 

skje i henhold til krav iht. Plan & bygningsloven, med nødvendige tillatelser og hjemmel hos 

Frøya kommune. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kostnad på inntil 552.496,- dekkes inn gjennom følgende prosjekt: 

551499 - Opparbeide næringsområder. 

Kostnad for drift av tømmestasjon hensyntas i forbindelse med budsjettarbeidet kommende år. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

23.350.972,- 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: L80  

Arkivsaksnr.: 18/1599    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UTBYGGING AV FIBER TIL HUSSTANDER PÅ KVERVA OG NORDSKAG  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune blir med på intensjonsavtalen med Trøndelag fylkeskommune for utbygging 

av fiber til husstandene på Kverva og Nordskag med 325 000 kr. 

 

Intensjonsavtalen finansieres fra fond for IKT. 

Saldo på fondet pr. 08.06.18 er 1.821.672,20 kr. 

 

 

Vedlegg: 

Intensjonsavtale Frøya kommune - TRFK 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med en utbygning av fiber til en eiendom på Kverva, har Trøndelag 

fylkeskommune sendt en forespørsel til kommunen om å være med på en utbygning av fiber til 

husstandene på Kverva og Nordskag. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med at Telenor har en utbygningen av fiber til en eiendom på Kverva fikk 

kommunen en forespørsel om å være med på et fellesprosjekt med fylkeskommunen; «Felles 

Bredbåndstjenester i Trøndelag – Full BREDDE 2017», som innebærer å legge om traseen 

slik at Telenor samtidig kunne legge opp til at husstandene på Kverva og Nordskag kan koble 

seg på fiber. Planen for utbyggingen går på utbygning til 81 husstander 

 

Prosjektet har en total kost på ca. 2,7 mill. Av dette utgjør det offentlige tilskuddet kr 

650 000 eks mva. Dette deles mellom kommune og fylke, det vil si 325 000 kr hver.  

 

Fylkeskommunens plan er å lyse ut dette på Doffin i løpet av juni. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 231  

Arkivsaksnr: 18/1600    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GEBYRREGULATIVET 2018 - REVIDERING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Forslag til reviderte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune 

for 2018 legges ut på høring i perioden 20.06.18 – 01.08.18. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Rådmannen foreslår endringer i Gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 

pga. potensielt inntektstap på gebyrer i plansaker og ulovlig vedtak for ulovlighetsoppfølging. 

Rådmannen foreslår samtidig små endringer på andre områder. 

 

Vurdering: 

Kapittel 3 – Opphold i institusjon 

I dette punktet er teksten og beregningsmodell for maksimalsats endret og tilpasset gjeldende 

forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Kapittel 8 – Frøya kulturhus og kompetansesenter/ Vielser 

Dette punktet er nytt og er tatt inn med samme ordlyd som er publisert på Frøya kommune 

sine hjemmesider. I tillegg er det lagt inn prisliste for tilleggstjenester som ikke er inkludert i 

selve vielsesseremonien. 

 

Kapittel 12 – Deltakelse i frisklivstilbud i Frøya kommune 

Her informeres det om egenandel gjeldende fra 01.08.2017 jfr. politisk vedtak 

 



Kapittel 13 - Vann – avløp – slam – renovasjon – feiing 

Endringene i VA-regulativet gjelder nødvendige tilleggsposter i forhold til gjeldende regulativ. 

Disse postene mangler i dag og er nødvendige for å få en mere dekkende og rettferdig 

gebyrbelastning.  

Avløp 

Tilknytningsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Bolig/fritidshus/hytte/driftsbygning/naust 7 585,00 9 481,00 

Næringsbygg m.m.: Avløpsledning 32 -110 mm 7 585,00 9 481,00 

                                 Avløpsledning 125 - 200 mm 14 873,00 18 591,00 

 

Slam 

Årsavgifter:   

Tømming minirenseanlegg – årlig tømming i rute (inntil 4 

m3 våtvolum (5 pe))  

3 012,00 3 765,00 

Tømming minirenseanlegg – tømming hvert 2. år i rute 

(inntil 4 m3 våtvolum (5 pe)) 

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum– tømming 

hvert 2. år i rute  

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum – tømming 

hvert 4. år i rute 

753,00 941,00 

Tett tank, årlig tømming i rute (inntil 4 m3)  2 760,00 3 450,00 

Tillegg pr. m3 (for tømming av alle typer tanker utover 4 

m3)  

317,00 396,00 

Ekstratømming utenom rute (inntil 4 m3 våtvolum) 3 012,00 3 765,00 

Tilleggsgebyr for ureglementert innhold i slamavskiller/ 

minirenseanlegg (Jfr. forskrift post 2.12.7 d) 

 

3 012,00 

 

3 765,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

Kapittel 16 – Byggesak 

Punktene om ulovlighetsoppfølging er tatt ut da kommunen ikke har adgang til å ta gebyr for 

ulovlighetsoppfølging i hht. plan- og bygningsloven § 33-1. 
 

Ulovlighetsoppfølging  

Forhåndsvarsel etter § 32 – 2 4 554,00 

Pålegg om stans og retting (§ 32 – 3) 9 108,00 

Pålegg om øyeblikkelig stans og opphør (§ 32 – 7) 9.108,00 

Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse (§ 32 – 7) Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 

Ilegging av overtredelsesgebyr Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 



Saksbehandlingstid for møter og befaringer  Medgått tid 

(alt merket med rødt er endret siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 17 – Planbehandling 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. 

Rådmannen foreslår endringer i gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 

pga. potensielt inntektstap på gebyrer i plansaker. 

Gebyrer    

Reguleringsplan   

Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til fremming av 

planforslaget, inklusive ekspedering, kopiering 

av tekst, innhenting av høringsuttalelser osv. 

fram til kunngjøring av endelig vedtak. 

 

 

Oppstartmøte – ny plan  2 330,00 

Reguleringsplan inntil 10 daa  17 160,00 

Reguleringsplan 10-25 daa  21 460,00 

Reguleringsplan over 25 daa  21 460,00  
+ 14 270,00 per 

påbegynt 50 daa 

Ufullstendig 

planmateriale 

 4 533,00 pr retur 

Konsekvensutredninger  For planer som utløser krav om 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2, skal det 

betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 

50 % av satsene for selve reguleringsplanen. 

50 % av satsene for 

selve 

reguleringsplanen 

Planprogram  9 166,00 

Vann og avløpsplan   

 Vann og avløpsplaner med atskilt saksgang 17 761,00 

 Når denne behandles samtidig med 

reguleringsplan 

50% av grunnbeløp 

reguleringsplan 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av plan før 1. gangs 

behandling 

50 % av 

grunnbeløpet 

Reguleringsendringer 

  

Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i forbindelse med 

saksgang, ekspedering og kunngjøring av 

endelig vedtak 

 

  Endring som ikke krever forutgående utlysning 14 111,00 

  Endring som krever avgrenset høring 15 629,00 

  Endring som krever full høringsrunde og 20 335,00 



utlegging til offentlig ettersyn 

    

Dispensasjoner    

Dispensasjon fra reguleringsplan.  

  

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring og alt arbeid 

fram til ferdig vedtak. 

 

 

 Søknad som ikke krever høring. 3 999,00 

 Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 

6 210,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad 

som er klar for politisk behandling, betales 70% 

av fullt gebyr 

70% av relevant 

sats over. 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner og fra 

PBL § 1-8, enkeltvis eller i kombinasjon. 

   

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring fram til ferdig 

vedtak.                

 

 

 

 Søknad som ikke krever høring. 
3 999,00 

 Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 6 210,00 

Trekking av søknad 

 

Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad 

som er klar for politisk behandling, betales 70% 

av fullt gebyr 

 

70% av relevant 

sats over. 

100-metersbeltet Dispensasjonsbehandling på bygging i 100-

metersbeltet i LNFR-områder 12 000,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 18 – Landbruksseksjonen 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. 

De endrede punktene merktet med rødt er fastsatt av staten. 

Gebyrer  

Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 

2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten. 

 

 

 

5 000,00 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 

23 § 12. Maksimalsats fastsatt av staten. 

 

2 000,00 

Gebyr i forbindelse med viltsaker 

 

 



Godkjenning av nytt jaktvald 

 

1 039,00 

Utvidelse av eksisterende vald  

 

1 039,00 

Oppsplitting av eksisterende vald 

 

1 039,00 

Gebyr i forbindelse med deling av eiendom 

 

 

Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 

 

2 050,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: C03  

Arkivsaksnr.: 18/1587    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TITRANSPELET 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret ber rådmann iverksette planlegging og organisering av Titranspelet 

2019 

2. Det etableres en organisasjon som vist som vedlegg i saken.  

3. Titranspelet skal gjennomføres som et utespel på Moldhaugen på Titran sommeren 

2019 

4. Det bevilges kr. 250 000 for gjennomføring av Titranspelet som legges inn i budsjett og 

handlingplan for 2019.  

5. Formannskapet er referansegruppe til spelet og rådmann skal rapportere fremdrift til 

kulturutvalget 1 gang i måneden.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

 
1. Brev til grunneiere på Titran 

2. Organisasjonskart Titranspel 2019 

 
 

Saksopplysninger:   
Titranulykken skjedde natt til 14. oktober 1899 som en følge av et uvær som ikke kunne varsles 

lokalt. Frøya i Trøndelag var uten telefonforbindelse og ingen fikk derfor stormvarselet som var slått 

opp blant annet i Kristiansund og Trondheim fredag den 13. oktober. Fiskerne dro derfor på havet, 

blant annet på grunn av utsiktene til gode fangster og kanskje like viktig, gode priser på storsilda. 141 

fiskere omkom i uværet. I samme uvær omkom 30 mennesker i Røvær-ulykken i Rogaland. 

 

 

Spelplass: 



Både «prestbakkan», mellom kapellet og hovedveien, og Moldhaugen er tidligere brukt som arena. 

Virksomheten kultur og idrett har vært på befaring på områdene, og foreslår Moldhaugen som 

spelplass ved en eventuell oppsetning i 2019. Dette skyldes beliggenhet og de sjønære omgivelsene.  

Hjemmelshaverne til grunneiendommer som ligger på og ved Moldhaugen er orientert i brevsform 

om at Moldhaugen foreslåes som spelplass under den politiske behandlingen. 

 

 

Fra evaluering av «Titranspelet» 28. – 29. april 2018 i kulturhuset: 

Musikalsk ledelse/produksjon: 

-Spesiell situasjon, skifte av musikalsk leder seint i produksjonen. 

-Bedre planlegging ved neste anledning for å unngå uheldige situasjoner, ta grep tidligere. 

-Mer konkret plan for innøving. Ble travelt på slutten. 

-Magne Romestrand kom inn som vikar for musiker 4 dager før forestilling. Magne tok grep om 

situasjonen, og satte sitt preg på den musikalske produksjonen som gjenstod å gjøre. Dette ble en 

suksessfaktor, selv om det opplevdes kaotisk for de som stod midt oppi det. All honnør til gode, 

trygge musikere for at de evner å samarbeide i en slik presset situasjon. 

-Følgemusikken til Kvinna ble et løft, både for aktøren, de andre utøverne og forestillingen. 

- «Live» musikk er positivt og bra! 

-Orkesteret kunne vært enda mer synlig. 

-Selv om spelet kan utvikles og endres, ønskes det at musikken skal være preget av den originale 

komposisjonen.  

-De nye sangene er et løft, kanskje det bør skrives enda flere?  

 

Drama/skuespillere/kor: 



-Ordvalg avviker fra manus. Uheldig på grunn av historiske ukorrekte gjengivelser. Man må ved 

denne type produksjoner være spesielt oppmerksom på historisk språkdrakt. 

-Man bør kunne forvente mer drama, og innlevelse. Ved senere anledninger bør det legges mer vekt 

på dette. F.eks arrangere kurs, samarbeid med kulturskole, teaterlag m.fl. 

-Statister følte seg noe i veien når det var ventetid. Mange aktører bak scenen, fører til trengsel. 

Viktig å ta hensyn til alles behov. 

-Kunne vært mer korsang. Flere kor-arrangement. 

-Ved blandakor-arr var det for tynt med damestemmer. Her må det fylles ut neste gang. 

 

Lyd/lys: 

-Godt lydbilde, men kunne vært utnyttet bedre. Mer effekter. 

-Bildevalget var spesielt, og ble oppfattet forvirrende. Mismatch mellom handling på scenen og 

bilder på skjerm. 

-Når en investerer i en slik skjermløsning, burde det bli utnyttet i langt større grad.  

  

 

Arbeidsgruppa: 

-Viktig med tydelig rolleavklaring. 

-Spille på hverandre i gruppa, tettere samarbeid, bedre fordeling av oppgaver for å avlaste hverandre.  

-Uheldig at regissør hoppet av i desember, men godt samarbeid førte til at aktørene følte seg ivaretatt. 

 

Forhold til overordna planverk: 
I kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 under kapittel samfunn, næring og kultur, står 

følgende:  

 Frøya ivaretar kulturarven. 

Sånn vil vi gjøre det: 

 Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å skape opplevelser. 

 

I Strategisk plan for utvikling av kultur i Frøya kommune 2014 – 2019 i kapitel 3.3 Scenekunst, står 

følgende: 

Nr  Målsetting  Tiltak  

1  Videreutvikle scenekunst på 

Frøya.  

Etablere fast tradisjon for 

gjennomføring av spel i 

Frøya kommune.  

2  Samarbeid mellom 

profesjonelle og amatører.  

Etablere en samarbeidsarena 

mellom profesjonelle og 

amatører.  

3  Øke antall fremføringer.  Tilrettelegge for 

profesjonelle forestillinger.  

 

I handlingsplan for kulturvern og museum, vedtatt av formannskapet, er markering av Titransulykka 

lagt frem med ulike alternativer. Oppføring av Titranspelet er et av alternativene. Ser man tilbake på 

de siste 20 år, så er spelet oppført i 1999 og 2009. Med bakgrunn av regelmessigheten for de siste 

oppsetningene, er det nærliggende å tenke nye forestillinger i 2019. 



Fra handlingsplan for kulturvern og museum: 

Titran –  

Titranulykka 1899 

Minnemarkering 

Fremdeles er Titranulykka en av de største ulykkene 
i norgeshistorien. Ulykka er blitt markert gjennom 

ulike arrangement siden hendelsen inntraff.  

På 80-tallet bestilte politikerne et spel som skulle 

formidle og ivareta minnet. Spelet har vært 
hovedarrangement de siste gangene markeringa har 

funnet sted, sist gang i 2009. 

 
Plan for videre markering i regi Frøya kommune: 

 

A) Minneord på kommunens hjemmeside, 

13.oktober 
 

 

B) Markering på Titran hvert 10. år.  
1: Gudstjeneste i kapellet/friluftsgudstjeneste.  

 

 
 

2: Blomsternedleggelse ved bauta 17. mai, årlig  

 

3: Oppføring av Titranspel. Samarbeid med 
frivilligheten for å gjennomføre spel hvert 10. år. 

     
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

A) Web-ansvarlig              
 

 

 
B) 

1: Kirken/Kultur  

 
 

 

2: Kultur/Grendelag  

 
3: 

Kultur/Frivillighet                                                            

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

A) 13.10 
 

 

 
B)  

1: Søndag som 

faller nærmest 
13.10 

 

2: 13.10 

 
3: 

Administreres 

hvert 10.år 

 

 

Organisering av spelet 

Det er viktig at det bygges en grundig og overbyggende organisasjon av Titranspelet. Rådmannen 
foreslår en prosjektgruppe med mange involverte. Et forslag på organisasjonskart er lagt ved saken 

som vedlegg. De involverte i prosjektgruppen er personer som blant annet har ansvar for det 

kunstneriske, økonomi, markedsføring, logistikk/sikkerhet, regissør, innkjøp, kundeservice/info, 
spelplass, musikk, sponsing, biletter, pakkesalg og parkering. Lag og organisasjoner, samt 

kommunale virksomheter vil også bli involvert. Virksomhetsleder for kultur og idrett vil ha det 

overordnede ansvaret for Titranspelet 2019. 
Rådmann har vært i kontakt med «Oda fra havet» og det er enighet om at det er mulig å samarbeide 

angående markedsføring av begge spelene.  

 

Økonomiske konsekvenser: 
Den foreslåtte totale kostnaden for Titranspelet er på kr. 715 000. Rådmannen legger til grunn at det 

er mulig å hente inn kr. 465 000 i inntekter gjennom billettsalg, annonser i program, salg av program 

og søknader på midler fra fond/organisasjoner. Rådmannen foreslår ut i fra budsjettet en kommunal 
bevilgning på kr. 250 00. Midlene legges inn i budsjett- og handlingsplan for 2019.  

 

 

 
 

 

Kostnader: 

 Budsjettforutsetninger Budsjett 

Leie av lokaler  - 

Lydproduksjon Ekstern leie av lyd + tekniker inkl. overnatting 85 000 



Lysproduksjon Kulturhuset står for lysproduksjon - 

Markedsføringspakke Komplett pakke som dekker Trøndelag 250 000 

Kostymer Kostymer til skuespillere 15 000 

Kulisser/rekvisitter Scene – scenekulisser og rekvisitter 30 000 

Regissør  Profesjonell regissør 80 000 

Regissørassistent  Koreograf og assistent 10 000 

Musikalsk leder Ansvar for aktørene 10 000 

Orkesterleder Ansvar for orkesteret 10 000 

Musikere 4 musikere  20 000 

Kor – Mannskoret  Honorar Sistranda Mannskor 10 000 

Teaterlaget Honorar Frøya Teaterlag 10 000 

Reisegodtgjørelse Til involverte aktører med reisekostnader 30 000 

Mat og drikke til aktører  10 000 

Oppgradering infrastruktur Grusing av vei, strøm, bobiloppstilling etc. 60 000 

Sanitære forhold Leie av mobile toaletter og renhold av disse 20 000 

Andre varer og tjenester Innleie av effekter, rekvisita etc. 15 000 

Diverse Diverse uforutsette utgifter 50 000 

   

TOTALT: 715 000,- 

 

Inntekter: 

 Budsjettforutsetninger Budsjett 

Billettinntekter  3 forestillinger 

300,- voksen/150,- barn 

750 billetter voksen 

300 billetter barn 

270 000 

Reklameinntekter Annonser i program 10 000 

Salg av program Salg av 300 stk. program a` 50,- 15 000 

Sponsormidler Søknad på midler fra fond/organisasjoner 100 000 

Kommunal støtte Tilskudd til lokale spel 70 000 

Kommunal bevilgning  250 000 

TOTALT: 715 000,- 

 

 

 
 

 

Vurdering: 



Rådmann foreslår å arrangere Titranspelet på Moldhaugen på Titran sommeren 2019. Dette er et stort 

arrangement og prosjektgruppen må starte arbeidet umiddelbart. Det er viktig at formannskapet er 

involvert og rådmann ønsker å holde kulturutvalget informert om fremdrift 1 gang i måneden. 

  
Den totale kostanden for spelet er på kr. 715 00. Det budsjetteres med en inntekt på kr. 465 000. 

Rådmann ber derfor om en bevilgning på kr. 250 000 som legges inn i budsjett og handlingsplan for 

2019.  
 

 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1619    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1618    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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